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VERKSAMHETSIDÉ 

Banförvaltningscentralen  främjar 
verksamhetsförutsättningarna för 
järnvägstrafiken som ett effektivt, 
säkert och miljövänligt trafiksiag 
såväl i hemlandet och som  en del 

 av det internationella transport-
systemet.  

Banförvaltningscentralen  sköter underhållet av och utvecklar bannätet samt järn-
vägstrafikens säkerhet och erbjuder järnvägsföretagen  en  konkurrenskraftig trafikled. 

Banförvaltningscentralen  beaktar transportbehoven inom näringslivet och kollektiv-
trafiken och fungerar enligt principerna om  en  hållbar utveckling. Inom  den  inter-
nationella trafiken utvecklas bannätet som  en central  länk mellan väst och öst. 

Banförvaltningscentralen  försöker aktivt påverka ärenden i anslutning  till  Finlands 
trafikpolitik och infrastruktur. 

ORGAN ISATION  

Av statsrådet tillsatt styrelse 

Överdirektör  

Ekonomigruppen 
	 Information 

	Internationella ärenden 

Strategi- 	 Entreprenad- 	 Säkerhets- 	 Tekniska 	 Fastighets- 

enheten 	 enheten 	 enheten 	 enheten 	 enheten 

STYRELSEN  

1998-2000  

Överdirektör  Ossi Niemimuukko  (ordf.), 
Banförvaltningscentralen 

Överingenjör  Rita Piirainen,  trafikministeriet 

Ekonomidirektör  Veikko Vaikkinen, VR-Group  Ab  

Ombudsman  för transportekonomiska ärenden  
Maire Kaartama,  Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund 

Agronomi- och forst.mag.  Harri Ajomaa,  Trafikförbundet rf. 

Överinspektör  Arja-Hannele  Lilja, Banförvaltningscentralen 
 (till 3.12.1998)  

Planeringschef Tapio Peltohaka, Banförvaltningscentralen 
(från  3.12.1998) 



ÖVERDIREKTÖRENS ÖVERSIKT  

År  1998  går  till  historien som ett sorgligt 

 år  för tågsäkerheten. Två allvarliga olyckor 

endast två  år  efter olyckan i  Jokela  har 

med orsak väckt diskussion och frågor 

rörande  den  verkliga säkerhetsnivån i järn-

vägstrafiken. 

Banförvaltningscentralen  inledde arbetet 

 på  att utreda och förbättra säkerheten re-

dan före olyckan i  Jokela.  Resultatet av 

detta arbete har antingen inte ännu hunnit 

börja synas eller  så  har åtgärderna inte 

varit tillräckliga. 

Utgående från händelserna i fjol har både 

staten,  VA  och Banförvaltningscentralen 

tillsammans och var för sig fattat beslut 

om vilka åtgärder som krävs för att lyfta 

tågsäkerheten  till  europeisk toppnivå och 

börjat arbeta  på  detta. Det  är  ett krävande 

mål,  men  det kan nås om  man  fäster spe-

ciell uppmärksamhet vid tre nyckelfaktorer 

i hela järnvägstrafikorganisationen. Dessa 

faktorer  är  attityderna, kontrollsystemen 

och tekniken - i denna ordning. 

Med tanke  på förnyandet  av bannätet kan 

det gångna året betecknas som ett re-

kordår.  Sedan  1960-talet har det inte in-

stallerats lika stora mängder sliprar, räler 

och växlar som i fjol. Detta har möjliggjorts 

av det målmedvetna arbete som påbörja-

des i  mitten  av decenniet  på  att återföra 

bannätet  till  det skick som trafiken förut-

sätter. Arbetet  är dock  inte ännu färdigt, 

långt ifrån, för det finns ännu i oroväck-

ande  grad  kvar över  30 år  gammal över-

byggnad  till  och med  på  huvudbanorna. 

Banarbetet syns också i Banförvaltnings- 

centralens resultatmätare -  på  två sätt. För 

det första kan  man  med glädje konstatera 

att antalet bankilometrar med trafikbe-

gränsningar minskade med  en  fjärdedel. 

Förklaringen  till den  positiva utvecklingen 

 är  att finansieringen har ökat, åtgärderna 

har styrts rätt och arbetsmetoderna har 

effektiviserats.  

Den  andra aspekten  är  att  den  rekordar-

tade mängden arbete  på  livligt trafikerade 

banavsnitt har försvårat järnvägstrafiken. 

 I  järnvägstrafiken  är  punktlighet  en  ännu 

viktigare framgångsfaktor  än  snabbhet.  Då 

 tidtabellerna inte håller och detta faktum 

kritiseras i offentligheten, ger det inte  en 

god  bild av järnvägsorganisationernas för-

måga att samtidigt sköta  den  ökande tra- 
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fiken och  den  ökande mängden banar-

bete.  I  denna fråga har Banförvaltnings- 

centralen och  VA  skäl att fortsättningsvis 

utveckla sina kvalitetssäkringsmetoder.  

Fast  tyngdpunkten i Banförvaltnings- 

centralens verksamhet har gällt upprust-

ningen av banorna har även satsningen  på 

 att utveckla bannätet fortsatt. Trafiken med 

ellok från Tammerfors  till Raumo  inleddes 

i början av fjolåret och elektrifieringen fort-

satte  på de  övriga banavsnitten i sydväs-

tra  Finland. Under  året färdigställdes också 

 en  utredning över hur bannätets elektri-

fiering borde fortsätta. Enligt Banförvalt-

ningscentralens åsikt  är  det speciellt vik-

tigt att  de  elektrifierade bandelarna ska-

par ett nät som gör det möjligt att använda 

loken  så  effektivt som möjligt. 

sättet att förverkliga projektet  är  nytt och 

allmänhetens intresse för banan  är  stort. 

Dessutom förverkligas projektet  under 

 svåra förhållanden  på  ett livligt trafikerat 

banavsnitt. Därför  är  det säkert  en  fördel 

att  en del  av byggarna ännu har i färskt 

minne sina erfarenheter från byggandet av 

stadsbanan Helsingfors-Dickursby. 

Banförvaltningscentralens  uppgift  är 

 också att  se  längre  in  i framtiden. Med 

tanke  på  detta inleddes i slutet av året ett 

utvecklingsprogram för bannätet  under 

 rubriken Bannätet  2020.  Avsikten med det 

 är  att ge grunden för ur hela bannätets syn- 

vinkel realistiska mål  då  det uppgörs 

utvecklingsplaner för olika bandelar och 

deras trafik.  

Då man vet  att banorna och tågen byggs 
för att hålla i tiotals  år  accentueras vikten 
av ett dylikt  program. Då vi  skapar framti-
den får  vi  inte vara spåmän eller leva  på 

 hoppet, utan  vi  måste  ha  analytisk förmåga 
och verkligen kunna  se in  i framtiden. Pro-
jektet Bannätet  2020  betjänar  just  detta 

ändamål. 

Helsingfors  26.2.1 999 

2 /22  
Ossi  Niemimuukko  

Även  en  annan milstolpe i utvecklingen 

noterades i början av verksamhetsåret. 

Byggandet av stadsbanan Helsingfors-

Hoplaks-Alberga inleddes  på  våren med 

bistånd av trafikministeriet samt Helsing-

fors och  Esbo  stad. 

Stadsbaneprojektet  är på  många sätt 

det kanske mest krävande projektet  just 

nu.  Tidtabellen  är  sträng, finansieringen 

knapp, det  är  många parter med i arbetet, 
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BANHÅLLNINGENS RESULTATMÅL  1998 

De  resultatmål som Trafikministeriet upp-
ställde för Banförvaltningscentralen upp-
nåddes  år 1998  enligt följande (det upp-
satta målet med kursiv)  

BAN NATETS 
 SERVICEN  lyA  

Se ry ic e k la sse rn a  

Sammanlagt  50 km  stiger  till  serviceklass 
 2  från klass  3. 

Serviceklassmålet  överträffades. Från 
klass  3  överfördes  65  bankilometer  till 

 klass  2.  Serviceklassen har stigit  på ban-
avsnftten  Toijala-Tammerfors och  Luumäki- 
Vainikkala.  

Trafikens  sm  Id ighet 

På  grund av banhållningen förorsakas för-
seningarpå  totalt högst  1300  timmar (över  
5 min)  i persontrafikens fjärrtra f/k.  

På  grund av banhållningen förorsakades 
betydligt mer över  5  minuter långa förse-
ningar i persontafiken  än  det uppställda 
målet, totalt bokfördes förseningar  på  

2 245  timmar. Det innebär att målet över-
skreds med  72,7 %.  Jämfört med året 
innan var överskridningen  16,8 %, då  upp-
gick förseningarna  till 1 922  timmar. 

Målet var utmanande. Inte heller året innan 
uppnåddes målet,  fast  det  då  byggdes 
mindre  än  i fjol.  De  främsta orsakerna  till 

 förseningarna var banarbetena och stör-
ningar i säkerhetsanordningarna. 

Banarbetena inleddes omedelbart efter 
årsskiftet  på de  livligt trafikerade  ban-
avsnitten  Riihimäki-Lahtis,  Helsingfors- 
Tammerfors och Tammerfors-Seinäjoki. 

 Även störningar i säkerhetsanordningarna 
förorsakade förseningar.  De  främsta or-
sakerna var kabelbrott vid byggnads-
platserna,  problem  som dök upp vid in-
stallationsarbeten och störningar  då  ny 
säkerhetsutrustning  togs  i bruk. Störning-
ama gällande det sistnämnda var  dock 

 mindre  än  året innan. 

Som ett sammandrag kan konstateras att 
banarbeten förorsakade  den  största de- 
len av förseningarna. Arbetet utfördes spe- 

ciellt  på  livligt trafikerade banavsnitt, vil-
ket innebär att förseningarna ackumule-
rades varför deras betydelse accentue-
rades.  

I  september sänktes  den  högsta tillåtna 
hastigheten för  de  flesta tåg från  140 km/t 
till 135 km/t, men  tidtabellerna korrigera-
des inte  till  alla delar. Detta minskade i 
vissa  fall  chansen att köra  fast  tidtabeller 
som försenats  på  grund av byggarbeten. 

Trafik begränsningar  

A.xelvikterna  begränsas inte. Hastighets-

begränsningarna reduceras  på  åtminstone 
 100  banki/ometer  I  slutet av  år 1998  skall 

högst  710  bankilometer omfattas av has-
tighetsbegränsningar. 

Inga axelviktbegränsningar infördes och 
redan i början av året kunde  man  börja lätta 

 på  hastighetsbegränsningarna.  I  slutet av 
juni omfattade  720  bankilometer av hastig-
hetsbegränsningar. Målet för hela året 
uppnåddes och det uppsatta målet över-
skreds klart.  I  slutet av året omfattades  619 

 bankilometer av hastighetsbegränsningar. 
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Bannätets skick 	 BANHÅLLNINGENs  
Bannätets skick beräknas i  form  av ett  in- 	E K 0 N 0 M I 

	
H  astig  h  ets  beg rä n  sn  In gar 

dex  som beskriver hur väl  den  uppmätta 	Enhetspriset  på  banhållningens produkter 
	31.12.1998  

ban  geometrin motsvarar  de  krav som ställs 
 på  banorna i respektive underhål/snivå. 

Detta formindex kan max/malt vara  100 %. 
Index  beräknas som medeltalet för fyra  år 
Må/et  för åren  1995-1998 är  i medeltal 

 75%.  

Ju mer bankilometer som hör  till en under-
hålisnivå  desto större tyngd har  den  de-
len  då  bannätets formindex beräknas.  Då 

index är 100  %  uppfyller bannätet fullstän-
digt kraven. Det formindex  man  strävar 
efter beräknas som ett glidande medeltal 
för vårens banmätningar. Detta var för  år 
1998 79 %,  vilket innebär att målet över-
skreds med fyra procentenheter. 

FÖRBÄTTRING  AV 

 SÄKERHETEN 

Död  so  lyc  ko  r  

Det dör inga människor i tågolyckor  

I  tågtrafiken inträffade  en  allvarlig urspår-
ningsolycka  på  stationen i  Jyväskylä  som 
krävde människoliv.  I  olyckan  dog  ok-
föraren och nio passagerare. Enligt under-
sökningskommissionens utlåtande föror-
sakades olyckan av att föraren misstog sig  
på  tågets ankomstspår när tåget kom  till  
stationen. Därför körde tåget med för hård 

 fart in  i  en  växel.  

Plan  ko  rsn  in  gso Iyc  kor 

Antalet plankorsningsolyckor  är  högst  40. 

Under  året inträffade  39  plankorsnings- 
olyckor. 

Skador som förorsakas 
av banhållningen 

Högst fem av banhållningen förorsakade 
skador får inträffa. 

Antalet skador som förorsakades av  ban- 
hållningen var  en,  vilket innebär att mål- 
sättningen uppnåddes med  god marginal.  

minskar minst  3 %.  

Förteckningen över banhållningens olika 
arbeten  är  i huvudsak klar. Produktkost-
naderna för  år 1998  utreds. Utgående från 
dessa basuppgifter går det att beräkna 
enhetspriset för  de  viktigaste produkterna 
och jämföra  de  årsvisa  variationerna.  Man  
strävar efter att jämföra uppgifterna för  r 
1997  med  den  prislista som uppgörs ut-
gående från uppgifterna för  år 1998.  

MILJÖN 

Det upp görs  en  åtgärdsplan för ett miljö-
program  för åren  1998-200 1.  Arbetet  på 

 att genomföra  den  inleds. 

Åtgärdsplanen för Banförvaltningscent-
ralens  miljöprogram färdigställdes. Banför-
valtningscentralen  är  också med i gransk-
ningen av ett  program  som gäller hela 
förvaltningsområdet.  De  åtgärder som 
inleddes  år 1997  gällande miljöprog-
rammet fortsatte. Dessutom inleddes vissa 
nya utredningar som  till  exempel  Ban - 
förvaltningscentralens åtgärder för att 
minska bullret från tågtrafiken samt  en 

 utredning över vilka miljökostnader som 
härrör från  den  finska järnvägstrafikens 
bränsleutsläpp. 

ÖVRIGA MÅL  

Ministeriet  fäste  Ban föivaltn/ngscentra/ens 
 uppmärksamhet vid att banhållningens fi-

nansiering skall användas ekonomiskt och 
effektivt  bland  annat genom att avtals- och 
beställningsverksamheten utvecklas. 

Arbetsschemat för  år 1998  fortskred en-
ligt tidtabell. Arbetena inleddes planenligt 
i början av året och byggandet gick  tack  
vare sommarens goda väder  till  och med 
bättre  än  beräknat.  Trots  att vintern kom 
tidigare  än  väntat höll projekten tidtabel-
len för hela året.  Den  arbetsmängd som 
planerades i början av året utgående från  
den  tillbudsstående  finansieringen  mot-
svarade det utförda arbetet. Avtals- och 
beställningsverksamheten fungerade väl.  

-  Banavsnitt med hastighetsbegränsning  
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VERKSAMHETSMILJÖN FÖRNYAS 

Utgångspunkten för underhållet 
och utvecklingen av bannätet  är 
transport be ho vet  både i  Finland 

 och i  den  internationella trafiken. 
Banhållningen skapar förutsätt-
ningar för  en  effektiv, säker och 
konkurrenskraftig järnvägstrafik. 
Förändringar i verksamhetsmiljön 
skapar nya uppgifter  åt  banhåll-
ningen. 

Finlands bannät omfattar  5 867 kilometer. 
 Banorna  är  huvudsakligen sk blandtrafik- 

banor, vilket innebär att  person-  och  gods-
trafiken använder samma spår. Trafiken 
sköts av  VR  Aktiebolag. 

Trafiken 
fortsatte att öka 

Järnvägstransporterna står för cirka  en  fjär-
dedel av godstrafiken i  Finland.  År  1998 

 transporterades  40,7  miljoner  ton gods 
 med tåg. Det  är  ungefär  en  procent mer 

 än  året innan.  

I  inrikestrafiken hölls godstransporterna  på 
 samma nivå som året innan,  23,6  miljoner 

 ton. I  östtrafiken transporterades nästan  

13,0  miljoner  ton.  Trafiken ökade med näs-
tan  10  procent, främst beroende  på en 

 omfattande virkesimport. Transitotrafiken 
uppgick  till 2,9  miljoner  ton  och transpor-

terna västerut  till 1,2  miljoner  ton. 

I  persontrafiken gjordes sammanlagt  51,4 
 miljoner tågresor vilket  är ca  tre procent 

mer  än  året innan.  I  fjärrtrafiken gjordes 
 12,0  miljoner resor och i närtrafiken  39,4 
 miljoner resor. Närtrafikens volym ökade 

med nästan  sex  procent. Volymen i per-
sontrafiken mellan  Finland  och Ryssland 
minskade med drygt två procent. 

Bättre konkurrenskraft 
för godstrafiken 

Järnvägen  är  industrins bastransportör. 
 Per  järnväg transporteras huvudsakligen 

skogs-, metall- och kemiindustrins råva-
ror och produkter. Godstrafikens konkur-
renskraft förbättras bI.a. genom att ban-
nätets transportegenskaper förbättras. 
T.ex.  den  högsta tillåtna axelvikten  på  ba-
norna höjs från nuvarande  22,5 till 25 ton 

 fram  till år 2010.  VR  Cargo  förnyar  sin  rul-
lande  materiel  enligt kundernas behov. Ett 

viktigt utvecklingsmål  är  dessutom sats-
ningen  på  kombinerade  transporter.  

Godstrafiken väntas  de  närmaste åren 
växa med i medeltal  1-3  procent  per år.  

Persontrafikens 
 service  förbättras 

Antalet resor i fjärrtrafiken (över  75 km)  har 
efter nedgången i början av decenniet kon-
tinuerligt ökat  sedan år 1994.  Fjärrtrafiken 
väntas fortsätta att öka  de  närmaste åren 

 tack  vare  den  positiva ekonomiska utveck-
lingen och tågtrafikens förbättrade servi-
cenivå. Tågens hastighet ökar  på de  cen-
trala sträckorna och  den  snabba Pendo

-lino-trafiken utökas stegvis. Dessutom för-
nyas vagnarna och loken. Fjärrtrafiken 
beräknas öka med i medeltal  1-3  procent 

 per år de  närmaste fem åren. 

Även resorna i närtrafiken har ökat  de  se-
naste åren. Ökningen beror främst  på  att 
stadsbanan Helsingfors—Dickursby, som 
invigdes  1996,  gjorde det möjligt att kraf-
tigt öka tågutbudet  på  huvudbanan och 
förbättra stationernas anslutningtrafik. 

- ::%- 	 . 	-.. ,, )-. 
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Närtrafikens ökning väntas fortsätta. För-
väntningarna baserar sig bl.a.  på den  kraf-
tiga befolkningstillväxten huvudstads-
regionen och längs banorna, samt  på  att 
stadsbanan Helsingfors—Hoplax—Alberga 
tas i bruk  år 2001. Den  gör det möjligt att 
öka tågtrafiken och utveckla anslutnings-
trafiken. Närtrafiken beräknas öka med i 
medeltal  2-6  procent  per år de  närmaste 
fem åren. 

Europeiska unionens 
järnvägspolitik 

EU har satt  fart på en  strukturell förnyelse 
av järnvägssektorn genom att  man  har 
ställt krav  på  att medemsländerna klart 
skall skilja  åt banhålin  ingen och  transport-

verksamheten och att  man  skall utgå från 
kommersiella principer. Som metoder har 
det bl.a. föreslagits att transportföretaget 
fritt skall  få  tillämpa företagsekonomiska 
principer, att det tas i bruk banavgifter och 
att nya trafikidkare släpps  in på  banorna.  I 
Finland  åtskildes banhållningen och trafik-
verksamheten organisatoriskt redan  1 995, 
då Banförvaltningscentralen  grundades. 

EU-kommissionen publicerade våren  1998 
 sitt sk infrastrukturpaket som innehåller tre 

direktivförslag  till  hur järnvägstrafiken 
kunde utvecklas. Direktiven gäller åtskil-
jandet av verksamheterna, koncessionen 
samt fördelningen av bankapaciteten och 
banavgifterna.  De  två först nämnda föran-
leder inga nämnvärda förändringar i fin-
ländsk  praxis.  Kommissionens mål  är  att 
stegvis förenhetliga prissättningen av 
bananvändningen i medlemsländerna. 
Därför kommer direktivförslaget gällande 
banavgiften och fördelningen av  ban-
kapaciteten att leda  till  förändringar i nu-
varande banavgiftspraxis. 

Öppen konkurrens 
förbereds  

En  arbetsgrupp som tillsatts av trafikmi-
nisteriet gav  år 1998  sitt betänkande rö-
rande  en  öppen konkurrens  på  banorna i 

 Finland. I  betänkandet framförde arbets-
gruppen förutsättningarna för och följ-
derna av  en  fri konkurrens för  person-  och 
godstrafiken. 

Utgående från utredningen föreslog ar-
betsgruppen att bannätet helt skulle öpp-
nas för konkurrens gällande godstrafiken 
och att det för persontrafiken skulle infö-
ras  en  begränsad konkurrens. Fjärrtrafiken 
skulle inte öppnas för konkurrens, medan 
köptrafiken i huvudstadsregionens närtra-
fik och i lokaltrafiken  på  andra håll i landet 
skulle konkurrensutsättas. Utgående från 
betänkandet har arbetet  på den  lagstift-
ning som krävs inletts. 

Internationellt bannät med samma 
spårvidd som i  Finland  

Ovrigt  internationellt bannät  
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Det europeiska 
bann ätet 

EU:s målsättning  är  att förbättra  den  in-
ternationella konkurrenskraften för järn-
vägstransporter  bland  annat genom att 
försnabba persontrafiken och effektivisera 
godstrafiken. Avsikten  är  att  TEN -nätet 

 (Trans-European Networks)  förverkligas 
före  år 2010.  Detta innebär  bland  annat 
att trafiken mellan olika länder skall göras 
smidigare och att  de  tekniska systemen 
skall förenhetligas.  

De  finländska  TEN -näten godkändes av 
europarlamentet  år 1996. Nu  försöker  man 

 ytterligare  få  med banorna för snabb tra-
fik från Helsingfors  till  Åbo,  Seinäjoki  och 

 Vainikkala  i samband med EU:s nästa 
granskningsomgång.  I Finland  har  man 

 satt som målhastighet  200 km/t,  vilken kan 
nås utan speciella höghastighetsbanor  då 
man  använder tåg med lutande vagnskorg. 

Inom EU pågår  14  topprojekt och förbin-
delserna  till  tredje länder utvecklas inom 
ramen för  12 paneuropeiska  trafikkorri-
dorer och tre trafikområden. Inom EU ar-
betar  Finland  dessutom för  den  Nordiska 
dimensionen.  

Den  Nordiska 
dimensionen 

Utvecklingen av trafikförbindelserna i norr 
ingår i  den  sk Nordiska dimensionen, med 

vilken  man  försöker utveckla EU-politiken 
 på  ett sätt som främjar Finlands målsätt-

ningar. Viktiga järnvägsprojekt för  Finland 
är den  Nordiska triangeln och trafik-
korridoren Helsingfors-S:t  Petersburg- 
Moskva  samt det euroarktiska trafik-
området vid  Barents. 

Den  Nordiska triangeln  är  ett projekt som 
prioriteras av EU.  I  projektet ingår  ban-
förbindelserna Åbo-Helsingfors-Vainikka-

la  samt hamnbanorna Hyvinge-Hangö och 
 Kouvola-Kotka/Fredrikshamn.  Investe-

ringarna omfattar grundförbättring och ut-
veckling av banorna. Speciellt viktigt  är  att 
bankapaciteten byggs ut för att möjliggöra 

 en  ökad trafik. Baninvesteringarna inom 
ramen för  den  Nordiska triangeln uppgår 
åren  1998-2010 till  sammanlagt  6,4  mil-
jarder  mark. 

Finland  har fått understöd från EU:s  TEN- 
budget  samt lån från Europeiska inves-
teringsbanken för att planera och genom-
föra dessa projekt. 

Det  euroarktiska  
trafikområdet vid 

 Barents  

Det euroarktiska trafikområdet vid  Barents 
 godkändes som  en del  av det paneuro-

peiska utvecklingsprogrammet  år 1997. 
 Utvecklingen av trafikförbindelserna norr 

gäller alla trafikslag.  I  projektet samarbe- 

tar  Finland, Norge, Sverige,  Ryssland och 
EU-kommissionen. 

För järnvägstrafiken  är de  viktigaste ut-
vecklingsområdena  en  effektivisering av 
gränstrafiken mellan Torneå och Hapa-
randa samt  på den  ryska sidan byggan-
det av banan Lietmajärvi-Kotschkoma. 
Elektrifieringen av banorna i norra  Finland 

 ger förutsättningar för att öka också  den 
 internationella trafiken. 

För att utveckla järnvägsförbindelserna 
mellan  Finland  och  Sverige  har  man  letat 
efter  en  anläggning som automatiskt by-
ter spårvidd och som lämpar sig för ark-
tisk miljö.  På  det sättet skulle gräns- 
övergången ske smidigt utan behov av 
omlastning.  I  Haparanda testas  en  anlägg-
ning från Spanien och i Torneå ett  system 

 som baserar sig  på  tysk teknik. 

Samarbetet mellan  
ba nf  ö rva ltn  inga rna 

ökade  

Under  berättelseåret kom banförvaltning-
ama i  de  nordiska länderna överens om 
samarbetsformerna. Målet  är bland  annat 
att bereda EU-ärenden gemensamt och att 
dela  på  arbetet i det europeiska samarbe-
tet. Ett  bra  exempel  är  samarbetet  på  att 
utforma  de  tekniska specifikationerna för 
höghastighetstågdirektivet. 



Även  på  ett europeiskt  plan  har samarbe-
tet mellan banförvaltningarna fått regel-

bundna  former, bland  annat har  man  gjort 
gemensamma ställningstaganden i EU- 

frågor.  

Min  istera rbetsg ruppens 
 riktlinjer  

En  ministerarbetsgrupp gav i december 
sitt betänkande gällande trafikinfrastruk-

turen. Arbetsgruppen föreslog att  de  år-
liga anslagen för underhåll av trafiklederna 

åren  1999-2003  höjs med  600  milj.  mk, 
 av vilket  150  milj,  mk  skulle anslås  till ban- 

intäkterna från  VR-Group  Ab användas  till 

 banhållningen. Det innebär att finansie-
ringen av banhållningen skulle vara  2 350 

 milj.  mk  årligen. 

Med hjälp av tilläggsfinansieringen kunde 
 den  hotande försvagningen av bannätet 

stoppas.  De  ökade anslagen skulle  bland 
 annat göra det möjligt att inleda byggan-

det av stadsbanan Dickursby-Kervo före 

 år 2003  och försnabba grundförbättringen 
av banorna. För att förverkliga banan  till 
den  planerade hamnen i Nordsjö och gen-
banan Kervo-Lahtis krävs det skilda be-
slut. 

Forskning  på bred front  

Banförvaltningscentralen  betonar i sitt 
forsknings- och utvecklingsprogram (F0U-
program)  banhållningens samhälleliga ef-
fekter, bannätets och järnvägstrafikens 
utveckling både funktionsmässigt och tek-
niskt, trafiksäkerheten samt utvecklingen 
av miljökontrollen. Avsikten med forsk

-flings-  och utvecklingsverksamheten  är  att 
stöda Banförvaltningscentralens verksam-
het och styrningen av  den  samt att öka 
kunskapen om järnvägstrafikens verksam-
hetsmiljö. 

Banförvaltningscentralen  började  år 1997 
 publicera  en  serie med forskningsresultat. 

 Under  berättelseåret började  man  vid si-
dan av det publicera  en  serie med fyra 

olika, nya ämnesområden som rör ban-
teknik, tågsäkerhet, banarbete och rörlig 

 materiel. 

K  va  Ii t et s  sy st  e m 
 byggs upp  

Banförvaltningscentralens  kvalitets-
handbok blev färdig  mot  slutet av verk-

samhetsåret. Det  är  viktigt att Banförvalt-
ningscentralen känner  till  och beaktar både 

hället  och miljöfrågorna ställer. Verkets 
huvudkunder  är  företag som idkar järn-
vägstrafik, som ser kvalitet i  termer  av sä-
kerhet, funktionssäkerhet, effektivitet och 
mi ljövänlighet. 

Säkerheten i järnvägstrafiken tryggas ge-
nom övervakning av att trafikreglerna och 

 de  tekniska säkerhetsnormerna följs och 
av att personalen som sköter trafiken  är 

 kompetent. 

Järnvägstrafikens funktionssäkerhet och 
effektivitet påverkas av hur Banförvalt-
ningscentralens och  de  företag som pro-
ducerar tjänster för banhållningen arbetar. 
Av  de  som utför arbeten förutsätts sak-
kunskap, ansvarsfullhet och kvalitets-
medvetenhet. 

Utvecklingen av Banförvaltningscentralens 
kvalitetssystem fortsätter. Tyngdpunkten 
sätts fortsättningen  på en  beskrivning 
av  de  viktigaste verksamhetsprocesserna 
och förbättring av kvaliteten i  de  olika funk-
tionerna. 

Trafiken  på  bannät  

-  Person-  och godstrafik  

-  Godstrafik 

RO  VAN EM 1/  

TORNEA  
KEMI - 

ULEABORG 	
VARTIUS 

BRAHESTAD 

KARLEBY 	 )NTIOMAKI  

VASA 

JSEINMOKI  I  JOENSUU 

NIIRALA  BJÖRN 
BORG 	TAM F  

IMATR RAUMO  

A1- eVAINIKKALA 
FREDRIKSHAMN 

 KOTKA 
HELSINGFORS 

HAN  GO  

Banförvaltn  i  ngscentralens 
 kvalitetssystem 

Kvalitets- 
handbok 

Beskrivning av 

processerna  

III  
Bestämmelser och direktiv  

hållningen. Dessutom skulle  dividend- 	kundernas behov och  de  krav som sam- 

Varje tyngdpunktsområde innehåller tiotals 
forskningsprojekt antingen  under  ledning 
av Banförvaltningscentralen eller i samar-
bete med olika intressegrupper. Dessutom 

 är Banförvaltningscentralen  med i många 
internationella samarbetsprojekt. Behovet 
av ny forskning hänger  bland  annat ihop 
med att järnvägen börjar använda läges- 
informationssystem och telematik. 
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REKOADMYCKET  GRUNDFÖRBÄTTRINGAR 

År  1998  gjordes mer  grundför-
bättringarpå  banorna  än  det gjorts 

 på  tiotals  år. Tack  vare detta kunde 
hastighetsbegränsningarna mins-
kas med nästan  en  fjärdedel, från 

 790 kilometer till 619 kilometer.  

Banornas påbyggnad förnyades  under 
 berättelseåret  på  många viktiga bandelar. 

Betongsliprar byttes  på en  sträcka av näs-
tan  400 kilometer,  dvs totalt nästan  600 000 

 stycken och nya räler  lades på en  sträcka 
av nästan  350 kilometer.  Dessutom förnya-
des 140  växlar. 

Banarbeten utförs  
på  trafikerade banor 

Banorna måste grundförbättras därför att 
banöverbyggnaden totalrenoverades förra 
gången  på  1960-talet. Banförvaltnings- 
centralen strävar i första  hand  efter att 
upprusta  de  nuvarande banorna  så de 

 motsvarar  de  behov som  person-  och 
godstrafiken ställer. 

Alla grundförbättringsarbeten utförs  på 
 trafikerade banor. Det kräver  en  noggrann 

planering och periodisering för att  mini-
mera olägenheterna för trafiken. Det har 

satsats mycket  på  att planera hur banar-
betena och trafiken kunde passas ihop, 

 men under den  livligaste byggnadsperio-
den har det inte gått att undvika förse-
ningar  på  grund av banarbete. 

Flera bandelar och 
-gårdar  under  arbete 

Grundförbättringen fortsatte  bland  annat 
 på  banan Helsingfors-Tammerfors som  är 
 Finlands livligast trafikerade bandel. Det 

 är  det största pågående grundförbättrings- 
projektet som också innefattar omfattande 
utvecklingsinvesteringar. 

Även  på  bandelarna  Riihimäki-Kouvola, 

Laurila-Rovaniemi,  Kouvola-Pieksämäki, 

Tuomioja-Brahestad  och Karis-Hangö för-
nyades överbyggnaden i betydande  grad. 
I  fjol började renoveringen av överbygg-
naden också  på  sträckorna Säkäniemi-
Joensuu  och  Joensuu-Uimaharju.  

Upprustningen av bangården i  Järvenpää 

 färdigställdes och upprustningsarbetet 
fortsatte i  bland  annat Tavastehus,  Toijala, 

Kouvola  och Viinikka i Tammerfors. Ett nytt 
arbetsprojekt som inleddes var upprust-
ningen av persontrafikbangården i  Tam- 

merfors.  Bangården förnyas  under de  när-
maste åren i  sin  helhet vilket skapar förut-
sättningar att förbättra stationsområdets 
servicenivå och öka tågutbudet.  

I  samband med renoveringen av banorna 
förnyas också säkerhetsanläggningarna. 

 Under  berättelseåret gjordes ett be-
tydande avtal gällande förnyandet av sä-
kerhetssystemet mellan  Kouvola  och 

 Pieksämäki.  

Ökad effektivitet 
genom konkurrens  

Banförvaltningscentralen  har gjort största 
delen av sina entreprenadavtal med  Oy 
VR -Rata  Ab, som  å sin  sida har konkur-
rensutsatt sina underentreprenadavtal. 
Banförvaltningscentralens mål  är dock  att 
stegvis  gå  i riktning  mot  att själv konkur-
rensutsätta entreprenörerna.  På  detta sätt 
strävar Banförvaltningscentralen  till  att i 
enlighet med  de  av trafikministeriet upp-
satta resultatmålen effektivisera verksam-
heten, höja produktiviteten och använda 

 de tillbudsstående  medlen effektivare  än 
 tidigare. Även EU-bestämmelserna förut-

sätter konkurrensförfarande. 



Beträffande materielanskaffningen  till ban-
hållningen har Banförvaltningscentralen 
övergått  till  konkurrensförfarande i betyd-
ligt högre  grad än  gällande entrepenad-
avtalen. Banförvaltningscentralen har ut-
gående från offertförfrågningar själv an-
skaffat  de  banmateriel som  är  väsentliga 
vad gäller konkurrensförfarande som räler, 
växlar samt sliprar av betong och trä. 
Dessutom har Banförvaltningscentralen 
konkurrensutsatt anskaffningarna av sä-
kerhetsanläggningar och elektrifierings- 
arbetena. Genom egna materielanskaif-
ningar strävar  man  efter att konkurrens-
utsättningen av  de  egentliga banarbetena i 
framtiden skall vara  så neutral  som möjligt. 

Gällande byggarbetena har  man  övergått 
från faktureringsentrepenad  till  beställ-
ningsbaserad verksamhet, i vilken arbets-
objekten  är  noggrant definierade och be-
talningarna  är  bundna vid tidsbundna ar-
betsresultat. Grundunderhållet av  ban-
nätet har däremot beställts  mot  avtal  till 
fast  pris, och samtidigt har det uppnåtts 

 en  kontinuerlig, kännbar nedgång i kost-
naderna. 

Slipning av räler  
slog  rekord 

Ett viktigt delområde i banunderhållet  är 
 slipning av rälerna. Slipningen minskar 

banans underhållskostnader, förbättrar 
tågens gång och gör tågen tystare.  

Under år 1998  slipades totalt  350 km  hu-
vudspår. För arbetet användes ett nytt 
sliptåg. Banförvaltningscentralen har ut-
gående från  en  internationell offerttävling 
beställt slipningen av ett schweiziskt 
bolag. 

Kompetenskrav för 
bana rbeta  re  

Banförvaltningscentralen  fastställde i fjol 
vilka kompetenskrav som gäller för  per-
sonal  som arbetar med banarbete och gav 
ut  en  publikation rörande detta.  Ban-
arbetarnas utbildningsprogram uppgörs 
utgående från dessa krav. Detta görs i nära 

samarbete med  VA  Utbildningscenter. 
Banförvaltningscentralen övervakar att 
utbildningen genomförs och att  de  be-
hörighetskort som krävs av entrepre-
nörerna  tar  i bruk. 

Fastig hetsfö rvaltn  ingen  

I  fastighetsförvaltningen satsades  bland 
 annat  på  renovering av byggnader. Be-

dömningen av skicket  på  Banförvaltnings- 
centralens viktigaste fastigheter färdig-
ställdes. 

Gällande skyddet av kulturhistoriskt vik-
tiga stationsmiljöer gjordes ett samarbets-
avtal mellan miljöministeriet, Museiverket, 
Banförvaltningscentralen,  VA-Group  Ab 
och Statens fastighetsverk. Avtalet  är  det 
första i sitt  slag  i  Finland.  

Enligt avtalet avgörs skyddsfrågan skilt för 
varje objekt när det  är  aktuellt att utveckla, 
planera användningen av eller sälja områ-
det eller byggnader  på  området.  På  det 
sättet  är  det möjligt att  på  bästa sätt be-
akta varje objekts unika egenskaper. Ut-
gångspunkten för avtalet  är  att göra det 
möjligt att finna nya användningssätt för 
områdena eller utveckla dem  så  att  den 

 nuvarande användningen kan fortsätta 
utan att områdets kulturhistoriska karak-
tär ändras. 

Konkurrensutsättningen av fastighets-
servicen fortsatte genom att underhållet 
och rengöringen av perrongernas konkur-
rensutsattes i hela landet. 

Även arbetet  på  att utveckla sk rese-
centrum gick framåt i fjol. Banförvaltnings- 
centralen var själv med om att avtala om 
förverkligandet av resecentret i  Seinäjoki. 

 Planerna  på  ett resecentrum i Uleåborg 
färdigställdes i december. Aktuella rese- 
centrumprojekt finns i Tammerfors, Lahtis, 
Tavastehus och  Kouvola.  
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UTVECKLINGSPROJEKT ÖKAR 
KON  KU A RENSFÖRMÅGAN  

Järnvägstrafikens konkurrens för-
måga förbättras också genom fle-
ra betydande utvecklingsprojekt. 
Tyngdpunkten i utvecklingsarbetet 
ligger  på  att utöka bankapaciteten, 
utvidga elektrifieringen och för-
bättra säkerheten. 

Det behövs mer bankapacitet speciellt i 
huvudstadsregionen, både  på  huvudba-
nan och  på  Kustbanan. 

Arbetena  på den  nya 
stadsbanan inleddes 

Det viktigaste utvecklingsprojektet i hu-
vudstadsregionen  är  byggandet av stads-
banan Helsingfors-Hoplaks-Alberga  som 
inleddes i april  1998.  Projektet omfattar 
byggandet av två tilläggsspår samt  sta-
tions-  och gatuarrangemang för anslut-
ningstrafiken.  Tack  vare tilläggsspåren kan 
när- och fjärrtrafiken skiljas  åt till  egna spår 
vilket gör det möjligt att kännbart öka an-
talet tågturer.  

Den  nya stadsbanan  är  ett gemensamt 
projekt mellan  Banförvaltningscentralen, 

 Helsingfors och  Esbo  stad. Det utgör  en 
del  av utvecklingen av huvudstadsregio-
nens kollektivtrafik.  Banförvaltningscent-

ralen  står för det egentliga banbygget 
medan städerna ansvarar för  stations-, 

 gatu-  och  promenadvägsarrangemangen 

 inom deras respektive områden. Stads-
banan blir färdig  till  hösten  2001.  

Stadsbana även 
från  Dickursby  till Kervo 

Under  verksamhetsåret blev  en general-
plan  färdig gällande  en  förlängning av 
stadsbanan Helsingfors -Dickursbys  till 

 Kervo.  Även detta projekt hör  till  utveck-
lingen av huvudstadsregionens kollektiv-
trafik.  Tack  vare det fjärde spåret kan när- 
och fjärrtrafiken skiljas  åt till  egna spår vil-
ket gör det möjligt att kännbart öka tåg-
utbudet. 

Stadsbanan förlängs stegvis. Det första 
skedet  är  byggandet av ett mötesspår 
mellan  Räckhals  och Korso. Arbetet inleds 
i början av  år 1999  som  en del  av grund-
förbättringen av banan mellan Helsingfors 
och Tammerfors. 

Förbättrad servicenivå 
 på  Helsingfors-

Tammerfors-banan  

Den  pågående grundförbättringen av Hel-
singfors-Tammerfors-banan ger samtidigt 
möjlighet att förbättra banans servicenivå. 

 Till  exempel banans geometri byggs för 
hastigheten  160  km/t,  vilket innebär att 
banan kan trafikeras i hastigheter  på 200 

 km/t  med tåg med lutande vagnskorg.  Den 
 högsta tillåtna axelvikten för godstrafiken 

höjs  till 25 ton.  Trafiksäkerheten förbätt-
ras genom att plankorsningar avlägsnas 
och banans kapacitet ökas genom att det 
byggs ett tredje spår  på  avsnittet  Sääks

-järvi-Tammerfors.  
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Servicenivån  på  stationerna längs Helsing-
fors-Tammerfors-banan höjs  bland  annat 
genom att perrongerna höjs och förses 
med tak, genom att passagerarinforma-
tionen förbättras och gång- samt andra 
anslutningsförbindelser utvecklas. 

Elektrifieringen av 
banorna i norr inleds  

I  början av verksamhetsåret inleddes tra-
fiken med ellok mellan Tammerfors och 
Raumo. Förutom elektrifieringen har  Rau

-mo-banan grundförbättrats och bangår-
darna längs banan förlängts. Dessa pro-
jekt samt  de  investeringar i säkerhets-
anläggningar och trafikstyrning som görs 
inom  de  närmaste åren höjer banans ka-
pacitet och skapar förutsättningar för  en 

 kännbar höjning av trafikmängderna. 

Det finns  nu 2 197 km  elektrifierad bana 
vilket  är 37  procent av hela banlängden. 
Av tågtrafiken sköts  ca 70  procent med 
ellok. Elektrifieringsarbeten utförs som 
bäst  på  avsnitten Kumo-Björneborg och 

 Toijala-Abo.  Trafiken med ellok  på Björne-
borgsbanan  börjar enligt planerna  på  som-
maren  1999  och mellan  Toijala  och Åbo 

 på  sommaren  år 2000. 

Banförvaltningscentralen  gjorde  under 
 redogörelseåret  en  utredning över fortsätt-

ningen av elektrifieringsarbetet. Enligt ut-
redningen  är  elektrifieringen lönsam för 
samhället och förbättrar verksamhets-
förutsättningarna för  gods-  och  person-
trafiken. 

Elektrifieringsarbetets  fortsättning inleds  år 
1999  i norra  Finland på  bandelarna  Tuomi-

oja-Brahestad  och Uleåborg-Rovaniemi. 
 I  det följande skedet  är  avsikten att elek-

trifiera bandelarna Uleåborg-Idensalmi 
och  Kontiomäki-Vartius.  

Generalplan för 
genbanan  till  Lahtis  

Generalplanen för genbanan Kervo-Lahtis 
blev färdig i början av verksamhetsåret. ut- 
gående från  de  utlåtanden som gjorts gäl- 

lande planerna granskas ännu projektets 
behovs- och miljökonsekvensutredning. 

Genbanans planerade dragning följer 
Lahtis motorväg. Genbanan ökar tåg-
kapaciteten österut och förkortar resan 
från Helsingfors  till Lahtis  med  26 km. 

 Banan skulle också lätta  på  trycket längs 
huvudbanan norrut och ger därmed nya 
möjligheter att utveckla tågtrafiken i denna 
riktning. 

Säkerheten förbättras  

Till  utvecklingsprojekten hör också inves-
teringar i säkerhetsutrustning, som t.ex. 
utvidgningen av systemet för automatisk 
tågkontroll, samt avlägsnande av  plan-
korsningar. 

Systemet med automatisk tågkontroll ut-
vidgas fram  till år 2005 till  att gälla i prak-
tiken hela bannätet.  Man  fortsätter syste-
matiskt att avlägsna eller säkra plankors-
ningarna bl.a.  på  bandelarna för transito-
trafik eller snabb trafik.  Under  redogörelse-
året avlägsnades över  100  plankorsningar. 

Bannätsstrategi  som  bas 
 för utvecklingsarbetet  

På  hösten  under  verksamhetsåret började 
Banförvaltningscentralen uppgöra  en  egen 
bannätsstrategi. Avsikten med projektet 
Bannätet  2020 är  att utgående från sam-
hällsekonomiska kalkyler skissa  en  lång-
siktig, strategisk  plan  för hur bannätet 
kunde utvecklas samt vilka åtgärder som 
krävs, i vilken ordning  de  skall förverkli-
gas, deras påverkan och kostnader. 

Strategiarbetet görs tillsammans med olika 
intressegrupper. Utgångspunkten för arbe-
tet  är  trafikministeriets allmänna trafik-
politiska mål.  I  planeringen beaktas trafik-
behoven och trafikidkarens mål. Bannäts- 
strategin borde färdigställas  år 1999. 

EJektrifiering  av bannätet 

-  Elektrifierad  
Under  byggnad 
Beslut om elektrifiering fattat  

-  Fortsatt elektrifiering undersökt  
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KLARA MÅL FÖR SÄKERHETSARBETET  

Under  verksamhetsåret inträffade 
två exceptionellt allvarliga olyckor 
som ledde  till  att det fästs ännu 
större vikt  än  tidigare vid att ut-
veckla tågsäkerheten.  

Då  ett snälltåg spårade ut i  Jyväskylä  den 
6 mars 1998 dog 10  personer. Dessutom 
skadades åtta passagerare allvarligt och 
ytterligare  86  personer lindrigt. Statsrådet 
tillsatte  på  grund av olyckan  en  undersök-
ningskommission för storolyckor.  Då  ett 
InterCity-tåg kolliderade med ett godståg 
i  Suonenjoki  den 12  augusti skadades  26 

 personer lindrigt.  

På  grund av olyckorna började Banför-
valtningscentralen  å sin  sida vidta effekti-
vare åtgärder för att förbättra tågsäker-
heten. Det ställdes som mål att tåg-
säkerheten i  Finland  höjs från europeisk 
medelnivå  till en  toppnivå  bland  EU-län-
derna senast  år 2002. De  centrala meto-
derna för att  nå  målet  är  att ledningen och 
övervakningen av säkerhetsfrågorna ut-
vecklas samt att säkerhetstekniken för-
bättras. Det uppgörs klara mål  på  årsnivå 

för säkerhetsprogrammet som genomförs 
i samarbete mellan Banförvaltnings- 
centralen och yR.  

Sä  ke  rh  ets  ko  nt roilsystem  

Mot  slutet av verksamhetsåret färdigställ-
des Banförvaltningscentralens säkerhets- 
kontrollsystem som baserar sig  på  samma 
principer som kvalitetssystemen. Med 
hjälp av systemet börjar  man  effektivare 

 än  tidigare övervaka järnvägstrafikidkarens 
verksamhet gällande t.ex. tågtrafiken, 
rangeringsjobben och underhållet av rul-
lande  materiel.  Dessutom ingår i systemet 
trafikledningen samt banarbetsmaski-
nernas trafik i samband med byggande 
och underhåll.  

På  tågsäkerheten inverkar i hög  grad 
 också  de  normer som Banförvaltnings- 

centralen ansvarar för att avges, utveck-
las och övervakas i  Finland. Banförvalt-
ningscentralen  deltar också aktivt i det in-
ternationella arbetet  på  att utveckla nya 
normer, för  de  europeiska normerna utgör 

grunden för  de  nationella bestämmelserna 
och direktiven.  Under  verksamhetsåret 
gällde  de  viktigaste utvecklingsåtgärderna 
bankonstruktionen, trafikplatserna, svets-
ningen av överbyggnaden, granskningen 
och underhållet av växlar, motorvagnar 
samt banarbetsmaskiner. Målet  är  att 
största delen av normerna skall vara fär-
diga före utgången av  år 1999.  

Utbyggnaden av 
automatisk tågkontroll 

 försnabbas  

Enligt Banförvaltningscentralens forcerade 
målsättning skall  de  centrala delarna av 
bannätet vara utrustade med automatisk 
tågkontroll före utgången av  år 2001.  Hela 
det trafikerade bannätet omfattas av tåg- 
kontrollsystemet  år 2005,  förutom vissa 
lågt trafikerade bandelar som det fattas 
skilt beslut om.  

L.. _v ..  .i  
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Information  ssystemen 
 utvecklas 

För kommunikation mellan trafikledningen 
och lokförarna utvecklas som bäst ett nytt 
kommunikationssystem enligt europeisk 

 standard  i stället för det nuvarande linje- 
radiosystemet.  Under  verksamhetsåret 
definierades systemets användare och  en 

 allmän  plan  gjordes upp. 

Oväntade faktorer som påverkar tåg-
trafiken som t.ex. banarbeten meddelas 
bI.a.  åt  lokföraren. Uppgifterna samlas  på 

 ett enda meddelande.  Under  året fortsatte 
förnyelsen av det informationssystem som 
krävs för att kunna producera dessa med-
delanden. Det nuvarande systemet fung-
erar enligt  en  veckorytm, medan det nya 
systemet fungerar dygnsvis. 

Typgodkännanden  är 
en del  av säkerheten  

De  tekniska typgodkännandena  är en  vik-

tig  del  av säkerhetstänkandet.  Ban - 

förvaltningscentralen typgodkänner  ban-, 
el-  och säkerhetsanläggningar samt  den 

 rörliga materielen.  Under  verksamhetsåret 
typgodkändes bI.a. VR:s nya dubbel-
däckade passagerarvagn,  de  nya betong-
sliprarna och det nya systemet för fast-
sättning av rälerna.  

Plan  ko  rsn  inga  r 
 avlägsnas  

Tack  vare att plankorsningar avlägsnats 
och säkrats har antalet plankorsnings- 
olyckor fortsatt att sjunka.  

Under  verksamhetsåret fortsatte  Ban - 
förvaltningscentralens, VR:s, polisens och 
Trafikskyddets gemensamma informa- 
tionskampanj riktad  till  skolbarn gällande 
spelreglerna för att röra sig  på  järnvägs-
områden. Kampanjen pågick främst i 
Österbotten, norra  Finland  och Savolax. 

Antalet plankorsningar 
sammanlagt  1960-1998 
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MILJ ÖSTRATEG  IF LAN  

För att förverkliga  Ban  förvaltnings-
centra/ens miljöpro  gram  upp gjor-
des i slutet av verksamhetsåret  en 

 strategiplan för åren  1999-2001. / 
 planen har definierats  de  viktigaste 

åtgärderna inom för  de  olika aspek-
terna  på  miljö frågor. 

Avsikten med verksamhetsplanen för mil-
jöprogrammet  är  att förhindra uppkomsten 
av nya miljöolägenheter, att minska  den 

 nuvarande miljöbelastningen samt att sa-
nera  de  miljöskador som har uppstått ti-
dig  are.  

Miljöfrågorna  en fast 
del  av verksamheten 

Miljöfrågorna utgör  en del  av Banförvalt- 
ningscentralens verksamhet och miljö- 
åtgärderna förverkligas som  en del  av  den  

normala verksamheten. Som banhållare 
svarar Banförvaltningscentralen för ban-
hållningens miljöeffekter. Eftersom  Ban- 
förvaltningscentralen också svarar för typ- 
godkännandet av  de  rullande materielen 
och bestämmer järnvägstrafikens normer 
ansvarar  den  också  till den  delen för 
järnvägstrafikens miljöpåverkan.  

I  verksam hetsplanen presenteras nuläget 
för  de  centrala miljöaspekterna, målet för 
treårsperioden samt  de  årliga åtgärderna 
uppställda som gruppvisa helheter. Som 
helheter ses bl.a. trafiksystemet och jord-
dispositionen, miljökonsekvensutredning-
ama av olika  program  och projekt, trafik-
säkerheten och grundvattnet,  material- 
och serviceanskaffningarna samt energi-
bruket och utsläppen. Åren  1999-2001 

 betonas  på  många håll basutredningarna. 

Kartläggning av utsläpp, 
buller och vibrationer 

Järnvägstrafikens utsläpp och  de  yttre 
kostnader  de  leder  till  undersöktes  under 

 verksamhetsåret i forskningsprojektet 
"Miljökostnader som orsakats av utsläpp 
från bränslen". Rapporten publiceras vå-
ren  1999. 

Under  verksamhetsåret undersöktes bull-
ret längs hela bannätet. Avsikten med 
denna undersökning, som baseras  på 

 mätningar av trafikmängder och hastig-
hetsbegränsningar  på  banavsnitten,  är  att 

 få en  bild av hur många människor  Fin-
land  som utsätts för buller från järnvägs-
trafiken, och peka  på de  ställen där det  är 

 nödvändigt att utföra  en  noggrannare be-
räkning genom att använda  en  noggrann 
landskapsmodell. 

-  



Bannätets bullerutredning  är  samtidigt  en 
del  av det bullerbekämpningsprogram 
som uppgörs för Banförvaltningscentra-
len.  Den  nästa etappen i programmet  är 

 uppgörandet av  en  datamodell med vars 
hjälp bullervärdena kan granskas  på en 

 kartbotten. 

År  1998  uppgjordes och  togs  i bruk både 
ett direktiv för hur vibrationer skall mätas 
och metoden för att kartlägga  vibrations-
områdena. 

Energi från gamla 
 slip  rar  

I  samband med grundförbättringen av ba-
norna byts gamla träsliprar  mot  dito av 
betong. Banförvaltningscentralen  tog un-
der  verksamhetsåret i bruk ett  program  för 
recirkulering av träsliprar.  Ca 10  procent 
av sliprarna återanvänds.  De sliprar  som 
inte kan användas  på  nytt utnyttjas i 
energi produktionen. 

J!r:TT. 	....  
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Bränningen av  de kreosotimpregnerade 
träsliprarna  koncentreras  till Raumo  och 
Kajana. Först avlägsnas metalldelarna och 
därefter flisas sliprarna och används som 
kraftverksbränsle. 

Årligen frigörs det  500 000-700 000  gamla 
träsfiprar i samband med grundförbätt-
ringen av bannätet, och ersätts huvudsak-
ligen med nya betongsliprar. 

Miljökonsekvensutredningar 
 över utvecklingsprojekt 

Utredningar över bl.a. Natura-områden 
längs genbanan Kervo-Lahtis samt buller-
bekämpning längs stadsbanan Helsing-
fors-Hoplaks-Alberga och Räckhals-
Korso mötesspåret har gjorts som  en del 

 av utvecklingen av bannätet och  ban-
planeringen. 

Banförvaltningscentralen  har deltagit i 
trafikministeriets och miljöministeriets 

 LYYLI-projekt, som undersöker hur sam-
hällsstrukturen och trafiksystemen kan 
utvecklas  så  förmånligt som möjligt ur 
miljösynvinkel. För Banförvaltningscent-
ralen har samarbetet speciellt gällt ett 
forskningsprojekt rörande zonen Helsing-
fors-Tavastehus-Tammerfors. 

Dessutom har Banförvaltningscentralen 
deltagit i uppdateringen av trafikminis - 
tenets  åtgärdsprogram för att minska tra-
fikens negativa miljöpåverkan. 

Utvecklingen av  
en erg if ö  rb ru kn  ing  en 
I  Finlands tågtrafik, 
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STYRELSENS VERKSAM  H  ETSÖVERSI  KT  

Banförvaltningscentralens  verksamhet 
styrs och övervakas av styrelsen.  Den  i 
ordningen andra styrelsen tillsattes för  en 

 treårsperiod i början av  1998.  Styrelsen 
sammankom tio gånger  under  året. Vid ett 
av mötena besöktes Tammerfors och 

 Toijala-Abo-banan,  då man  stiftade be-
kantskap med aktuella järnvägsprojekt i 
västra  Finland.  

Styrelsen beslutar om Banförvaltnings- 
centralens allmänna verksamhetslinjer,  

hets- och finansieringsplan,  budget, den 
 övergripande planeringen av  den  tekniska 

övervakningen, serviceprissättningens all-
männa principer, inrättande och indragan-
de av tjänster samt godkänner tjänste- 
kollektivavtalen. Dessutom stadfäster sty-
relsen mer omfattande  planer  gällande 
byggande och underhåll av bannätet och 
ger trafikpolitiska förslag gällande järn-
vägstrafiken. 

Styrelsen behandlade  under  verksamhets-
året  bland  annat följande separata ären-
den som har vittbärande följder: omfatt-
ningen och tidtabellen av  den  fortsatta 
elektrifieringen, hur resurserna räcker  till 

 för banbyggande,  år 2000-beredskapen i 
järnvägstrafikens datasystem, åtgärder för 
att förbättra järnvägstrafikens säkerhet, 
uppställande av Banförvaltningscentralens 
kvalitetssystem, specificering av verksam-
hetsstrategierna, verksamhetsplanen gäl-
lande miljöprogrammet och Banförvalt-
ningscentralens  roll  som innehavare av 
fastigheter i reformen av statens fastig-
hetsverksamhet. 

Ba nfö rva  tin  ing  sce nt  ra  lens 
 resurser och verksamhet 

Inom Banförvaltningscentralen gjordes 
 under  verksamhetsåret  95 personarbetsår, 

 varav  60 personarbetsår  i  den  egentliga 
verksamheten och i biljettkontrollen  35 
personarbetsår.  Ökningen från föregående 

år  var ett personarbetsår. Personalen i 
Banförvaltningscentralens egentliga verk-
samhet sköter banhållningens och fastig-
hetsverksamhetens planerings-,  under-
hålls- och byggnadsuppgifter samt be-
ställningen av trafikledningsuppgifter, 
myndighetsuppgifter som gäller tekniska 
normer och tillstånd och verkets finans-
uppgifter och  administration.  Biljettkont-
rollörernas uppgifter  är offentligträttslig 

 serviceverksamhet.  

milj.  mk  i löner inklusive lönebikostnader, 
vilket  är ca en  procent av verksamhetens 
totala medel.  

En  stor  del  av personalen deltog  under 
 verksamhetsåret i  en  undersökning gäl-

lande arbetstrivseln. Utgående från under-
sökningen började  man  utveckla Banför-
valtningscentralens interna arbetsrutiner, 
arbetsfördelningen mellan  de  olika enhe-
terna samt ansvarsfrågorna.  

I  verksamheten betonades byggnads- och 
underhållsverksamhetens planering och 
beställningsverksamhet.  Under  verksam-
hetsåret var orderstocken rekordstor.  Ban - 
förvaltningscentralens bruttoutgifter var 
nästan  2,5  miljarder  mark.  Projekten fort-
löpte planenhigt.  I  början av året låg  man 

 före i tidtabellen för byggarebetena  men 
mot  slutet av året normahiserades tidtabel-
len  på  grund av  den  tidiga snön. Använd-
ningen av budgetmedlen var exakt som 
planerat. 

Det faktum att tyngdpunkten i investe-
ringarna redan två  år  i följd har lagts vid 
grundförbättringsarbetet syns i  form  av 
bättre banor. Av  de  mätare som används 
för att mäta resultatmålen återspeglar 
hastighetsbegränsningar  på  färre banki-
lometer samt banans sk. konditionsindex 
resultatet av arbetet.  I  början av året om-
fattades  790 bankm  av hastighetsbe- 

gränsningar och i slutet av året  619 km. 
 Bannätets konditionsindex steg från  76 till 

79 under  verksamhetsåret. 

Tillbudsstående  medel  

Ur  budgeten kunde  under  verksamhets-
året användas  2 642  milj.  mk  till Ban- 
förvaltningscentralens bruttoutgifter.  I 

 summan ingår medel som överförts från 
tidigare  år (428  milj.  mk),  medlen i  den 

 egentliga budgeten  (2 059  mk)  och hös-
tens tilläggsbudget  (153  milj,  mk.)  samt  de 

 medel som erhållits från inrikesministeriet 
ur EUs strukturfond  (2  milj,  mk).  Dessutom 
fick Banförvaltningscentralen i december 
direkt byggnadsstöd för basbanhållning

-ens  projekt  26,4  milj.  mk,  så de  tillbuds- 
stående medlen hade totalt uppgått  till 
2 666  miljoner  mk.  Medlen var  55  milj.  mk 

 mindre  än  året innan.  Till år 1999  överför-
des  176  milj.  mk ,  dvs nästan höstens til-
Iäggsbudget och det direkta EU-stödet 
ihop. 

Användning av medel  

Under  verksamhetsåret användes totalt 
 2 492  milj.  mk,  vilket var  178  milj.  mk  eller 

 8  procent mer  än  året innan.  Till  utveck-
lingsprojekten användes  386  milj.  mk ,  till 

 anskaffning av jordområden  3  milj,  mk,  till 
 investeringar i primärbanhållning  1 164 
 milj.  mk  och i omkostnader för verksam-

heten  939  milj,  mk.  Jämfört med året innan 
användes det mer medel  till  byggandet av 
stadsbanan Helsingfors-Alberga, nivå-
förbättringen av banan Helsingfors-Tam-
merfors, byggande av anläggningar för 
automatisk tågkontroll, plankorsnings- 

service-  och verksamhetsmål, verksam- 	Banförvaltningscentralen betalade i fjol  24  
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arrangemang, ersättande investeringar 
och grundrenoveringar av fastigheter.  Till 

 banunderhåll och  drift  användes mindre 
medel  än  året innan.  

De  största enskilda målen för primärban-
hållningen var grundförbättringen  på 

 bandelen Helsingfors-Tammerfors  227 
 milj.  mk, Riihimäki-Kouvola  131  milj,  mk, 

Kouvola-Pieksämäki  83  milj.  mk ,  Tammer-
fors-Seinäjoki  65  milj.  mk, Laurila-Rova-
niemi  54  milj.  mk  och Karis-Hangö  46  milj. 

 mk.  

Till  ersättande investeringar användes för 
upprustning av bandelen Helsingfors- 
Tammerfors  109  milj.  mk  samt för elektri-
fieringen av banavsnitten Tammerfors-
Björneborg/Raumo  36  milj.  mk  och Åbo- 
Toijala  44  milj.  mk.  Till  bananläggningar för 
automatisk tågkontroll användes  57  milj. 

 mk  och  till plankorsningsarrangemang 41 
 milj.  mk .  Byggandet av stadsbanan Hel-

singfors-Alberga framskred snabb.  Till 
 projektet användes  den  reserverade finan-

sieringen  på 83  milj.  mk.  

Kalkyl över intäkter- 
och utgifter  

I  affärsbokföringen bokförs som intäkter 
inkomster från  den  avgiftsbelagda verk-
samheten, hyresintäkter och övriga intäk-
ter.  Under  verksamhetsåret uppgick intäk-
terna  till 443  milj.  mk .  Den  största posten 
var intäkter av offentligrättslig typ, dvs 
banavgiften  på 319  milj.  mk  och kontroll-
avgifter  på 8  milj.  mk .  Resten av intäkterna 
från  den  avgiftsbelagda verksamheten  är 

 olika tillståndsavgifter. Hyresintäkterna och 
bruksersättningarna uppgick  till 67  milj.  mk . 

 Övriga intäkter var  48  milj.  mk ,  av vilket EU 
stod för ett direkt byggnadsstöd  på 30  milj. 

 mk  och intäkter från försäljning av egen-
dom som tagits ur bruk  18  milj.  mk.  

Som utgifter bokförs i Banförvaltnings- 
centralens bokföring alla andra utgifter 
förutom investeringskostnaderna, som 
bokförs som anläggningstillgångar i ba-
lansräkningen. Utgifterna för  den  egent-
liga verksamheten var  2 112  milj.  mk .  Den 

 största utgiftsposten var avskrivningar 
 1165  milj,  mk.  Banunderhållet och trafik-

ledningen köps av utomstående liksom 

även underhållet av fastigheter samt  ex-
pert-  och forskningstjänsterna. Dessa  är 
de  största posterna  under  punkten köp av 
tjänster, som uppgick  till 913  milj.  mk . 

 Personalkostnaderna var  24  milj.  mk .  Hy-
ror och övriga kostnader uppgick  till  totalt 

 10  milj.  mk,  med fastighetsskatter, övriga 
skatter, hyror för utrymmen och övriga 
hyror som  de  största posterna. 

Kostnadsresten före finansieringsposter 
och extraordinarie intäkter och kostnader 
var  1 669  milj.  mk.  Som extraordinarie in-
täkter och utgifter bokfördes huvudsakli-
gen kostnader och inkasserade skade-
stånd för skador  på  banorna och ovän-
tade dröjsmål som uppstått  på  grund av 
banarbeten. Kostnadsresten efter finansi-
erings- och extraordinarie  poster  var  1 678 

 milj.  mk .  Enligt intäkts- och utgiftskalky -
len täckte intäkterna  21  procent av kost-
naderna. 

Banförvaltningscentralen  bokförde som 
mervärdesskatteintäkter  28  milj.  mk  och 
erlade i mervärdesskatt  på  sina utgifter  540 

 milj.  mk .  Utgiftsresten var med mervärdes-
skatten medräknad  2 190  milj.  mk .  

Balans räkningen 

Statsrådet fastställde  den 1  januari  1998 
 ämbetsverkens ingående balanser enligt 

 de  propositioner som hade beretts  under 
de  tre tidigare åren. Utgångspunkten var 

 en  inventering av anläggningstillgångarria 
 till  gängse pris enligt läget i slutet av  år 

1995.  Tillägg och avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar har beräknats för åren  1996 

 och  1997. På  detta sätt skapades  den  of-
ficiella ingående balansen för statens bok-
föring.  I  statens bokföring används linjära 
avskrivningar. 

Kapitalvärdet för Banförvaltningscentral
-ens  anläggningstillgångar uppgick i slutet 

av året  till 14 879  milj.  mk .  Under  verk-
samhetsåret har värdet ökat med  366  milj. 

 mk.  Ökningen av förmögenheten var  un-
der  året  1 548  milj.  mk  och minskningen 

 17  milj.  mk.  Ban  nätets ersättande inves-
teringar uppgick  till 1 161  milj.  mk . 

 Anläggningstillgångarnas kapitalvärde 
ökar alltså endast med utvecklingsinveste-
ringarnas belopp.  De  årliga ersättande  in- 

Hur banhållningens 
utgifter fördelats  1998  

= 	utvecklingen av 	Ersättande  inves - 
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vesteringarna  borde vara minst  1 600  milj. 
 mk  för att värdet av anläggningstillgång-

ama skulle stiga  till  ett belopp som mot-
svarar det genomsnittliga egendoms-
värdet  under den  ekonomiska brukstiden. 
Anläggningstillgångarna borde vara värda 

 ca 19 000  milj.  mk  för att bannätet skulle 
vara i det skick som trafiken kräver. 

Kostnadsmotsvarighet 

Banförvaltningscentralens  avgiftsbelagda 
verksamhet  är  enligt lagen om betalnings-
grund beviljandet av olika användningstill-
stånd och givande av beslut och olika tek-
niska bestämmelser. Dessutom har tra-
fikministeriet bestämt att försäljning av 
tjänster rörande fastighetsverksamheten 
och koritrollavgiftsverksamheten  är  av-
giftsbelagd verksamhet. Utgående från  en 

 separat  lag  uppbär Banförvaltningscent-
ralen  en  banavgift av trafikidkaren vars 
grunder bestäms skilt  så  att  den  har 
samma kostnadsmotsvarighet som övriga 
trafikformer. 

lntäkter  enligt lagen om betalningsgrund 
och bannätslagen bokfördes  328,4  milj. 

 mk.  Av summan var  319,2  milj.  mk  ban-
avgifter. Intäkter av offentligrättslig  art  var 
kontrollavgifterna  på 7,9  milj.  mk  och 
beviljande av olika tillstånd och beslut  0,3 

 milj.  mk .  Tillstånd och beslut som fast-
ställts  på  företagsekonomiska grunder gav 

 0,5  milj.  mk  i intäkter och försäljning av 
virke och jord likaså  0,5  milj.  mk.  Utgif-
terna för  de offentligrättsliga  prestatio-
nerna täcktes med inkomsterna.  De  före-
tagsekonomiska prestationerna gav ett 
överskott  på 0,2  milj.  mk .  

Hyresintäkterna uppgick  till 67,3  milj.  mk , 

 av vilket hyror från fastighetsverksamheten 
var  65,1  milj.  mk .  Övriga intäkter från 
fastighetsverksamheten var  0,8  milj.  mk. 

 Intäkterna från fastighetsverksamheten var 
totalt  65,9  milj.  mk.  Inkomsterna har mins-
kat med  sex  procent jämfört med året 
innan. Det beror  på  att minskningen av 
parkeringsområdena gav  16  procent lägre 
arrendeintäkter. 

Fastighetsverksamheten särkostnader 
uppgick  till 49,4  milj.  mk .  Kostnader har 
ökat med  9  procent jämfört med året 
innan. Det beror  på  att byggnadernas 
reparationsbehov kartlades åren  1995  och 

 1996  och kostnaderna överfördes  på de 
 följande åren.  U nder  verksamhetsåret 

uppgick  reparations-  och underhållskost-
naderna  till 15,6  milj.  mk .  

Banförvaltningscentralen  har intäkts- 
bringande fastighetstillgångar  till  ett värde 
av  516  milj.  mk .  Driftsöverskottet var efter 
separat- och samkostnader  15,2  milj.  mk, 

 vilket innebär att avkastningen  på  det pla-
cerade kapitalet var  2,9  procent.  Drifts-
underskottet var efter avskrivningar  0,2 

 milj.  mk ,  vilket innebär att täckningsbidra-
get var  -0,0  procent. Enligt statens bok-
föringsdirektiv  är  det nominella avkast-
ningskravet  6,7  procent  på  investerat ka-
pital. Banförvaltningscentralens fastig-
hetsstock uppfyllde inte avkastnings-
kraven. 

Det  är  svårt att öka fastighetsverksam-
hetens intäkter beroende  på  byggnads-
beståndets ålder, skick och placering.  Den 

 största delen av hyrorna kommer från ut-
rymmen som hänför sig  till  järnvägstrafi-
ken, och vilkas hyresnivå har fastställts  på 

 företagsekonomiska grunder utgående 
från deras utrustningsnivå och använd- 
ni ngsom råde. 

Utsikterna för det 
pågående året 

Upprustningen av bannätet fortsätter  på 
de  bandelar som  är  viktiga för trafiken. Fi-
nansieringen för pågående  år är på  unge-
fär samma nivå som  under  verksamhets-
året. Det finns  ca 50  milj.  mk  mindre medel. 
För utvecklingsprojekt finns det anslaget 

 500  milj,  mk  och för primärbanhållningen 
 1 950  milj.  mk ,  av vilket det kan användas 

nästan  1 000  milj,  mk  till  ersättande inves-
teringar. 

Personarbetsår  enligt 
verksamhet  1998  

Banbyggande och 
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KALKYL ÖVER INTÄKTER OCH UTGIFTER  

1000MK 	 1.1-31.12.1998  

INTÄKTER FRÅN VERKSAMHETEN 
Intäkter från avgiftsbelagd verksamhet 	328 446  
Hyror och driftsersättningar 	 67 278  
Övriga intäkter från verksamheten 	47 671 	 443 395  

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETEN  
Material,  tillbehör och varor 
Köp  under  bokföringsperioden -  802  

Personalkostnader -  23813  
Hyror  -3104  
Köp av tjänster  -912751  
Övriga utgifter -  7 162  
Tillverkning för eget bruk  294  
Avskrivningar -  1164 907 	 -  2 112 245  

ÅTERSTOD  I 	 -  1 668 850  

FINANSIERINGSINTÄKTER OCH UTGIFTER 
Finansieringsintäkter  139  
Finansieringsutgifter -  220 -  81  

EXTRAORDINARIE INTÄKTER OCH UTGIFTER 
Extraordinarie intäkter  2 223  
Extraordinarie utgifter -  11 210 -  8 987  

ÅTERSTOD  II -1677918  

INTÄKTER FRÅN SKATTER OCH 
ANDRA OGLIGATORISKA AVGIFTER 

Debiterad mervärdesskatt  28 019  
Erlagd mervärdesskatt 	 -  539 636 -  511 617  

RÄKENSKAPSPERIODENS  UTGIFTSÅTERSTOD -  2 189 535 
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BALANSRÄKNING31.12.1998  

1 000 MK 

 AKTIVA 

ANLAGGNINGSTILLGÅNGAR 
 Immateriella tillgångar 

Immateriella rättigheter  1 003 	 1 003  

Materiella tillgångar 
Jord- och vattenområden  29 650  
Bygg- och vattenområden  563 510  
Byggnader  271 162  
Banutrustning  13 121 219  
Maskiner och inventarier  8 364  
Inventarier  81 7  
Förskottsinbetalningar och 
pågående anskaffningar  883 710 	14878432 	14879435 

OMSATTNINGS-  OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar 

Försäljningsfordringar  24 489  
Övriga kortfristiga fordringar  1 253  
Förskottsbetalningar  3 	 25 745 	 25 745  

AKTIVA TOTALT  14 905 180  

PASSIVA 

EGET KAPITAL 
Statens kapital 

Statens kapital  1.1.1998 14097454  
Överföring av kapital  2 657 170  
Räkenskapsperiodens 
utgiftsåterstod -  2 189 535 	14 565 089 	14 565 089  

FRÄMMANDE KAPITAL 
Kortfristigt 

Erhållna förskott  194  
Leverantörsskulder  334 488  
Redovisning mellan räkenskapsverk  558 
Poster  för vidare redovisning  725 
Resultatregleringsskulder  3 520  
Övriga kortfristiga skulder  606 	340 091 	 340 091  

PASSIVA TOTALT  14 905 180 
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BAN  FÖR  VALTN  ING  SCENTRALENS  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  31.12.1998 

1 000 MK 	 Kapital- Minskning 	Ökning 	Avskriv- 	Kapital- 
värde 	 ningar 	värde 

FÖRMÖGENHETSSLAG 	1.1.1998 	 31.12.1998  

IMMATERIELLA RATTIGHETER 
Köpta dataprogram  1 313 78 388 1 003 
Immateriellatotalt  1 313 0 78 388 1 003  

MATERIELLA RÄTTIGHETER 
Grus- och andra jordområden  30 000 350 29 650  
Byggområden  363231 5449 147 357929  
Banområden  202558 547 3570 205581  
Bostadsbyggnader  42582 189 520 2368 40545  
Övriga byggnader  232 182 549 11 982 12 997 230 618  
Halvfärdiga byggnader  0 4 255 4 255  

Fastigheter totalt  870 553 7 084 20 474 15 365 868 578  

Bannätets underbyggnad  5 336 883 24 965 284 094 5 077 754  
Bannätets överbyggnad, broar  5 444 472 88 1 086 246 688 683 5 841 947 
Styr-  och säkerhetsanordningar  1 008 272 124 239 92 854 1 039 657  
Fasta anläggningar  på  
elektrifierade bandelar  1 054 028 25634 69422 1 010 240 
Starkströmsanläggninar  152 471 10773 11 623 151 621  
Förskottsinbetalningar  15669 10214 13 186 18 641  
Halvfärdig järnväg  622 092 238 722 860 814  

Banutrustning totalt  13 633 887 10 302 1 523 765 1146 676 14 000 674  

Dataanläggningar  209 301 280 230  
Kontorsmaskiner  87 12 38 61  
Trafikledningens 
kommunikationsapparatur  6 166 3684 1 777 8 073  
Inventarier  1149 51 383 817  

Maskiner, anläggningar och 
inventarier totalt  7 611 0 4 048 2 478 9 181  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
TOTALT  14 513 364 17 386 1 548 365 1164 907 14 879 436  

AVSKRIVNINGAR ENLIGT  PLAN  

Banförvaltningscentralens  avskrivningsprocenter och ekono 
miska brukstid 
Förmögenhetsslag Ekonomisk Linjär Förmögenhetsslag Ekonomisk Linjär 

brukstid i  år  avskrivning  %  brukstid i  år  avskrivning  %  

Köpta dataprogram  5 20,00 Styr-  och säkerhetsanordningar  20 5,00  
Grus- och andra jordområden -  Fasta anläggningar  på  
Byggområden -  elektrifierade bandelar  30 3,33  
Banområden -  Starkströmsanläggningar  30 3,33  
Bostadsbyggnader  50 2,00  Dataanläggningar  3 33,33 
Ovriga  byggnader  40 2,50  Kontorsmaskiner  5 20,00  
Bannätets underbyggnad  60 1,67  Trafikledningens 
Bannätets överbyggnad, broar  30 3,33  kommunikationsapparatur  10 10,00  

Kontorsinventarier  5 20,00 
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KALKYL ÖVER HUR BUDGETEN HAR 
UPPFYLLTS 	 ____________  

SPECIFICERING ÖVER  BANFÖRVALTNINGSCENTRALENS 

 INKOMSTER OCH UTGIFTER ÅREN  1996-1 998  

MMK  1996 
Använts 

1997 
Använts 

1998 
 Använts 

BANHÅLLNINGEN  1 424 1 688 1 659  

Inkomster  302 402 441  

Banavgift  200 300 319  

Inkomst från fastighetsfunktionen  70 70 66  

Övriga inkomster  32 32 56  

Utgifter  1 726 2 090 2 100  

Förvaltning  28 31 33  

Trafikledning  194 200 210  

Underhåll och grundförbättring 

av fastigheter  40 45 49  

Banhållning och -användning  660 671 630  

Planering och forskning  19 27 17  

Ersättande investeringar  785 1116 1161  

BANNATETS  UTVECKLING  340 207 304  

HELSINGFORS—ALBERGA-BANAN  2 83  

BANNATETS JORDOM  RÅDEN  2 1 3  

BANFÖRVALTN INGSCENTRALENS  

BRUTTOUTGIFTER  2 068 2 300 2 490  

BANFÖRVALTNINGSCENTRALENS  

NETTOUTGIFTER  1 766 1 898 2 049 
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DATA OM FINLANDS 
	

KO N TA KT- 
BAN  NÄT 

	

UPPGIFTER  
iiiei  

Den  första banan: Helsingfors-Tavastehus  år 1862 
 Spårvidd:  1 524 mm  

Banlängd totalt:  5 867 bankm  
Spårlängd mk1. sidospår:  8 864 spårkm  
Dubbel- eller flerspårig bana:  507 spårkm  
Spår med betongsliprar:  2 204 spårkrn 
Bansliprar/km: 1 640  st 
Skarvfritt spår:  4 086 spårkrn 
De  nya rälerna  på  huvudbanorna  är  av typ:  60E1  (vikt  60 kg/rn) 

 Elektrifierad bana:  2 197 bankm 
Elektrifieringssystem:  25 kV 50 Hz 
Linjeblockerad  bana:  1 900 bankm 

 Fjärrstyrd bana:  1 854 bankrn 
 Tunnlar:  42  st 

Tunnlarnas sammanlagda längd:  25 284 m 
 Järnvägsbroar:  2 065  st 

Broar över järnvägen:  797  st 
Antalet plankorsningar:  4 303  st, av vilka  3 610 är på  huvudbanorna 
Jordområden i RHK:s ägo:  28 800 ha,  varav  21 200 ha under  spåren 
Byggnader i RHKs ägo:  4 106  st, sammanlagd volym  1,9  milj.  m3  

Chef  för internationella ärenden  
Kari Konsin  
Tfn  (09) 5840 5104  
E-post: kari.konsin@rhk.fi  

Banförvaltningscentralen 
PB  185  (Brunnsgatan  6) 
00101  Helsingfors 
Telefon  (09) 5840 5111 

 Telefax  (09) 5840 5100 
Internet-hemsidor: www.rhk.fi  
E-post: info@rhk.fi  

Överdirektör  
Ossi Niemimuukko  

Tfn  (09) 5840 5101 
 E-post: ossi.niemimuukko@rhk.fi  

Överdirektörens sekreterare  
Annukka Heinonen  
Tf  n (09) 5840 5102 

 E-post:  anna-leena.heinonen@rhkfi  

Strategienheten 
Biträdande direktör  Martti  Kerosuo  
Tfn  (09) 5840 5120  
E-post: martti. kerosuo@rhk.fi  

Entreprenadenheten 
Biträdande direktör  Juha-Heikki  Pasanen  
Tfn  (09) 5840 5131  
E-post: juha-heikki.pasanen@rhk.fi  

Säkerhetsenheten 
Biträdande direktör  Kari Aippivuori  
Tfn  (09) 5840 5150  
F-post: kari.alppivuori@rhk.fi  

Tekniska enheten 
Biträdande direktör  Markku Nummelin  
Tfn  (09) 5840 5180  
E-post: markku.nummelin@rhk.fi  

Fastighetsenheten 
Biträdande direktör  Timo Välke  
Tfn  (09) 5840 5160 

 E-post: timo.valke@rhk.fi  

Ekonomigruppen 
Ekonomichef  Airi Kivelä  
Tfn  (09) 5840 5110  
F-post: airi.kivela@rhk.fi  

Origmnalbilder:  
Simo Kariluoma, Risto Laine, Markku Nummelin, Kari Ojanperä 

 Layout  och  DTP-produktion: Inclus  Communications  Oy 
 Tryckeri:  Kirjapaino Libris Oy,  Helsingfors  1999 

I nformationschef  
Timo  Saarinen 

Tf  n (09) 5840 5103  
E-post: timo.saarinen@rhk.fi  
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