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BANFORVALTNINGSCENTRALEN  

VERKSAMHETSIDÉ  

Banförvaltningscentralen  
(RH  K)  främjar verksamhets-
förutsättningarna för järn-
vägstrafiken som ett effektivt, 
säkert och  miljövänligt  trafik-
slag  såväl hemlandet och 
som  en del  av det interna-
tionella transportsystemet  

RHK  sköter underhållet av och utvecklar bannätet samt järnvägstrafikens säkerhet 

och erbjuder järnvägsföretagen  en  konkurrenskraftig trafikled. 

RHK  beaktar transportbehoven inom näringslivet och kollektivtrafiken och fungerar 
enligt principerna om  en  hållbar utveckling. Inom  den  internationella trafiken utveck-

las bannätet som  en central  länk mellan väst och öst. 

RHK  försöker aktivt påverka ärenden i anslutning  till  Finlands trafikpolitik och 

infrastruktur. 

ORGANISATION  

Ekonomigruppen 

Utvecklings- 
enheten 

Av statsrådet tillsatt styrelse 

Överdirektör  

Information  

Entreprenad- 	 Säkerhets- 
enheten 	 enheten 

Internationella ärenden 

Tekniska 	 Fastighets- 
enheten 	 enheten 

STYRELSEN  1998-2000  

Överdirektör  Ossi  Niemimuukko  (ordf.), 
Banförvaltningscentralen 

Överingenjör  Rita Piirainen,  trafikministeriet 

Ekonomidirektör  Veikko  Vaikkinen,  VA-Group  Ab  

Ombudsman  för transportekonomiska ärenden 
 Maire  Kaartama,  Industrins och Arbetsgivarnas 

Centralförbund 

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

Överinspektör  Arja-Hannele  Lilja, Banförvaltningscentralen 
 (till 3.12.1998)  

Planeringschef Tapio Peltohaka, Banförvaltningscentralen 
(från  3.12.1998) 
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ÖVERDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 

När  nu  Banförvaltningscentralen  har hun-

nit verka i snart fem  år  kan det vara dags 

att, med  en  återblick  på  verksamheten, 

granska  den  verksamhetsmodell som 

valts.  Kan vi  av våra erfarenheter konsta-

tera att  de  lösningar som  vi  hittills stannat 

för har varit funktionella, eller har  vi  kan-
ske orsak att slå  in på en  annan linje? 

Utan att  gå in på den  egentliga grundlös-
ningen,  den  att banhållningen och sköt-

seln av trafiken separerats från varandra, 

kan  vi  ändå utsätta  den  administrativa mo-

dellen för banskötseln för kritisk gransk-

ning. Efter att Banförvaltningscentralen 

inlett  sin  verksamhet har  en  hel rad nya 

bannätsadministratörer gått igång med  sin 
 verksamhet i olika europeiska länder, och 

det här  är en process  som går vidare. När 
 vi  granskar  de  organisatoriska lösningar 
 man  fastnat för  på  andra håll kan  vi  kon-

statera att  vi  ingenstans påträffar lösnings-

modeller som helt och hållet motsvarar 
 den  modell  vi  gatt  in  för i  Finland.  

AVAVA  

I Finland  grundade  vi  ett ämbetsverk med 
liten  personal,  som köper  in de  tjänster 

som behövs av utomstående, och som 

också framdeles går  in  för att hålla ett 

mycket litet antal anställda. För närvaran-

de har  vi 64  personer som arbetar med 

banhållningen och  43  personer som har 

att göra med kontrollavgifterna för järn-
vägstrafiken. Någon  regional organisation 

 har RHK inte.  Den  lösningsmodell som 

närmast liknar vår, banhållaren RFF i 
Frankrike,  är  av  en  omfattning som pro-

portionellt  sett är  i samma storleksklass 
som vår. 

Hur fastnade  vi då  för  den  här verksam-

hetslösningen?  De  ledande begreppen 

det här sammanhanget var statens behov 

av att minska antalet anställda, behovet 

att effektivera banhållningen och strävan-

dena att släppa konkurrensen fri.  Man  vil-

le att  den  instans som har  hand  om ba-
norna skulle  ha  fria händer att välja dem 
som producerar tjänsterna och  den  vägen 

sänka banhållningskostnaderna.  I de  öv-

riga nordiska länderna stannade hela  ban
-hållningspersonalen  kvar som anställda i 

 de  nya bannätsorganisationerna,  men  

också där utvecklas systemet  mot en  kla-

rare distinktion mellan uppdragsgivar- och 

produktionsfunktionerna. 

A'VAYA  

Har  då den  finländska modellen visat sig 

vara lyckad? Först av allt vill  jag  konstate-

ra att vissa delområden  under  åren som 
gått fatt klä skott för  en  hel  del  kritik, rent-
av från flera olika håll. 

Det första som givit bekymmer har varit 

om  en så  här liten  organisation  klarar av 

 en så  stor uppgift som behärskningen av 

bannätet i hela  Finland är. Jag  medger att 

 den  här utmaningen fortfarande  är  avse-

värd och att det  sitter  hårt  åt  för RHKs 
anställda att klara av  den. Trots  det har 

verksamheten hela tiden kunnat vidareut-

vecklas, vilket visar att det tycks  gå  att 

också med  en minimal personal  sköta  den 
 stora uppdragshelheten, bara ärendena 

prioriteras  på  rätt sätt.  

Den  största risken har visat sig vara att 

varenda  person så  att säga blivit oersätt
-hg,  eftersom var och  en  har sitt specifika 

ansvarsområde att sköta. Det här proble - 
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met är dock  ingalunda unikt för  just RHK, 
 utan sånt förekommer allmänt i många 

specialistorganisationer. Hittills har  vi  kla-
rat av  de  problematiska situationerna. 

A!'AVÅ  

I en  enkät som Banförvaltningscentralen 
företog hösten  1999 bland  sina intressent- 
grupper kom det bl.a. fram kritik  mot  det 
att RHK inte har några regionala organi-
sationer, varför verket inte påverkar och 
inte syns tillräckligt  bra  utanför Helsing-

forsregionen. Vid ett seminarium för än-
damålet behandlade RHKs direktion och 
ledningsgruppen  den  respons som kom-
mit  in  och konstaterade  då  att det i det 
här skedet inte fanns anledning  till  genom-
gripande organisatoriska omläggningar, 
utan att  man  fick lov att effektivera  den 

 regionala verksamheten med andra me-
toder. Också i övrigt konstaterades det att 
RHKs verksamhetsmodell  under  åren som 
gått sökt sig sådana tillvägagångssätt som 
utgör  en god  grund för vidare utveckling. 

Inför  de  nya utmaningarna  är  det möjligt 
att  en del  nyanställningar måste företas, 

 men  första  hand  går  vi in  för att arbeta 

fram nya lösningsmodeller i stället.  Bra 
 exempel  på  det här  är  disponentfunktio-

nerna i fastighetssektorn, byggherrekon-
sulterna vid byggprojekt och expansionen 
när det gäller urvalet av konstruktionskon-
sulter och deras expertisområden. Följan-
de betydande utmaning kommer att vara 

 den  tilltagande konkurrensutsättningen av 
uppdragen som gäller banhållningsarbe

-ten,  något som beräknas leda  till  sänkta 
kostnader. 

AYAYA  

Under de  fem gångna åren har  den  väg  vi 
 gått varit krävande. Vår verksamhet har 

 dock  hela tiden utvecklats och betydan-
de framsteg har gjorts. Det ger oss anled-
ning att tro att  vi  också kommer att kunna 
klara av  de  framtida utmaningarna. 

Helsingfors  24.2.2000 

//7  
(  

Ossi  Niemimuukko  
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BANHÅLLNINGENS RESULTATMAL  1999 

De  av trafikministeriet uppställda målsätt-
ningarna för Banförvaltningscentralen upp-
fylldes  på  följande sätt  under år 1999 (de 

 uppställda må/en anges med kursivstil).  

BANNATETS SERVICENIVA 

 Servicen  ivåklasserna  

Inga ändringar i bannätets omfattning sker 
 under år 1999.  

Målet för servicenivåklasserna nåddes och 
överskreds.  126  bankilometer har flyttats 
upp från klass  3 till  klass  2,  i och med att 
renoveringen och elektrifieringen av  ban-
avsnittet Tammerfors-Björneborg slutförts. 

Trafikens smidighet 

Förseningarna  på  över fem minuter av tåg 
i persontrafik, av orsaker som har att göra 
med banhållningen, utgör högst  7  %  av 
tota/antalet tågturer. 

Antalet förseningar med över fem minuter 
 på  grund av banhållningen i personfjärr-

trafiken var mindre  än under  föregående  år. 
 Förseningarna var  1 829  timmar  år 1999 

 och  2 245  timmar  år 1998.  Målsättningen 
för året hade för första gången angivits i 
procentandelar av antalet persontåg. År 

 1998  utgjorde  de banhållningsrelaterade 
 förseningarna  10,3 %  av antalet tåg. Målet 

för  1999  var  7 %  och utfallet var  7,6 %. 
Under  årets första hälft var förseningarna 

 8,6 %,  medan situationen  under  årets  an- 

dra hälft förbättrades och blev  6,6 %.  Hela 
året stannade  0,6  procentenheter  under 

 målsättningen. 

Målet var krävande.  De  värsta försening-
ama  på  grund av banarbeten uppstod  på 

 grund av ytbeläggningsarbetena  på  avsnit-
tet Lahtis-Kouvola  i perioden maj-juni; 
dessa förseningar hade bara kunnat und-
vikas genom radikala nedskärningar i trafi-
ken. Bara för  den skull  att banarbeten före-
kommer  är  det inte skäl att göra ändringar i 
tidtabellerna, eftersom förseningarna bara 
drabbade  en  kort  period.  Säkerhetsanlägg-
ningarnas resistens  mot  åska har förbätt-
rats betydligt,  men  ändå förekom spora-
diska störningar. Inte heller har  man  helt 
kunnat undvika kabelbrott i samband med 
banarbeten.  

VA  och AHK har utrett trafikens smidighet 
och möjligheterna att förbättra  den  i  en  ar-
betsgrupp vars resultat kan spåras i  den 

 positiva utvecklingen  mot  slutet av året.  

Tr  af i  k beg r ä fl s fl  i  fl g a r  

Axelttycksbegränsningarsom  förutsätts av 
seniicenivå  klassen  in  förs inte. Hastighets-
begränsning förekommer  på  maximalt  800 

 spårkilometer  (13  %  av spårkilometer). 

Det företogs inga begränsningar av axel- 
trycken  på  grund av servicenivåklasserna. 
Hastighetsbegränsningarna kunde skäras 

ned redan  under  början av året.  I  början av 
året gällde hastighetsbegränsningar  på 619 

 spårkilometer.  I  slutet av juni gällde begräns-
ningarna  på 536  spårkilometer. Mängden 
begränsningar kunde minskas eftersom 
renoveringsarbetena hade avancerat  bra, 

 samtidigt som tillgången  på  finansiering för 
ersättande investeringar var tillräcklig  tack 

 vare tilläggsbudgeten  under  våren.  Under 
 hösten kunde ytterligare begränsningar av-

skaffas,  så  att det totala antalet spår-
kilometer  med begränsningar vid årets  slut 

 var  426 (7 %  av spårkilometer).  

Index  
för bannätets skick 

Bannätets skick-index  uträknas för det 
geometriska skickets servicenivå i  relation 
till de  bankilometermängder  som klassats 

 till  underhållsnivå. Maximalt skick-index är 
100.  Detta  index  räknas som medelvärde 
för fyra  år.  Målsättningen för medeltalet för 
åren  1996-1999 är 78  %.  

Ju fler bankilometer som kiassats i respek-
tive underhållsnivå, desto större tyngd har 
avsnittet i beräkningen av bannätets skick- 
index.  Detta  index  kan maximalt vara  100 %. 
Om index är 100 %  har bannätet fullstän-
digt uppfyllt  de  uppställda kraven  på  geo-
metriskt skick. 

Det skick-index  för bannätet som utgör 
målet uträknas av  de under  våren uppmätta  
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värdena i  form  av glidande medeltal för  en 
fyraårsperiod.  Det glidande medeltalet för 
skick-index år 1999 är 80  %.  Målsättningen 
var  78  %,  med andra ord överskreds mål-
sättningen för  år 1999  med  2  procenten-
heter. 

FÖRBÄTTRING  AV 
 SÄKERHETEN 

Antalet dödsfall 
i tågolyckor 
Inga passagerare omkommer / tågolyckor.  

Under  järnvägsolyckorna  under  året inträf- 
fade inga dödsfall av passagerare i tåg- 
olyckor, varför målet nåddes. 

Plankorsningsolyckor  

Antalet plankorsningsolyckor  är  högst  40. 

Under  året inträffade  48  plankorsnings- 
olyckor, varför målet inte nåddes. 

Skador som 
förorsakats av banan 

Antalet skador som beror  på  banan  är 
 högst fem. 

Antalet skador beroende  på  banhållningen 
var fyra, vilket innebar att målet uppnåd-
des.  I  utfallet ingår inte olyckan  på Vainikkata 

 bangård  7.4.1999. Än så  länge  är  det inte 
känt om denna skada kan  ha  berott  på 

 banan, eftersom olycksutredningen ännu 
pågår.  

Enhetskostnaderna för banhållningens 
produkter sjunker med  3  %.  

Produktinformationen över arbetena för 
banhållningen har i huvudsak samman-
ställts. Med stöd av dessa basuppgifter  är 

 det möjligt att jämföra vissa produkters 
enhetspriser och granska deras årliga för-
ändringar.  De  största kostnadsposterna för 
banhållningsarbetena består av entreprena-
der och uppdrag som sträcker sig över flera 

 år,  varför det inte  är  möjligt att med stöd av 
materialet räkna ut  den  årliga förändringen 

 per  kalenderår. 

Det grundläggande banunderhållet  är en 
 funktion som  år  efter  år  har samma inne-

håll, varför dess produktivitet kan beräknas. 
Underhållsmängden ändras när banavsnitt 
överförs från  en  banklass  till en  annan. Årli-
gen ingås avtal om det grundläggande un-
derhållet, avtalets värde  är ca 400  miljoner 

 mark.  Produktiviteten inom det grundläg-
gande underhållet ökade  år 1999  med  5%. 

 Prisstegringen var  2,5  %.  

MILJÖN  

Ban  förvaltningscentralens åtgärdsplan för 
mi/jöprogrammet fönierkligas konsekvent. 

Åtgärdsplanen för RHKs miljöprogram har 
tagits i bruk. Inom programmet Bannät  2020 

 företas enligt planen  en  konsekvens-
bedömning, där det bl.a. ingår  en  bedöm-
ning av miljöverkningarna av alternativa lös-
ningar.  En  riksomfattande utredning av spår-
trafikens bullereffekter håller  på  att färdig-
ställas.  De  ur bruk tagna syllarna av trä ut-
nyttjas i energiproduktionen.  De  förorenade 
markområdena har kartlagts och sanerings-
åtgärder har inletts. 

ÖVRIGA 
MÅLSÄTTNINGAR  

De  av ministerarbetsgruppen för trafikens 
infrastruktur föreslagna utredningarna ut -
förs i samarbete med traf/kministeriet. 

Nyttan med och kostnaderna för att bevara 
banor med liten trafik har utretts i  den  av 
ministeriet tillsatta arbetsgruppen för små 
trafikieder. Rapporten skall vara färdig i  mars 
2000. 

-  Banavsnitt med hastighetsbegränsning 
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OMVÄRLDEN SKAPAR NYA UTMANINGAR 

Banhål  Iningen  skapar förutsättningar för 
effektiv, trygg och konkurrenskraftig järn-
vägstrafik. Utgångspunkterna för upprätt-
hållandet och utvecklingen av bannätet  är 

 både  de  inhemska och  de  internationella 
trafikbehoven, som i och med att  de  för-
ändras ställer nya krav och utmaningar för 
banhållningen. 

Bannätets längd i  Finland är 5 836 kilome-
ter.  Banorna används övervägande för 
blandtrafik, med andra ord förekommer där 

 person-  och godstrafik  på  samma spår. För 
trafiken står  VR  Aktiebolag. 

Transporterna för 

industrin avspeglar 

konjunkturerna 

Järnvägstransporternas andel av  de  totala 
godstransporterna i  Finland är  för närva-
rande omkring  en  fjärdedel. Järnvägen har 
rollen som bastransportör för Finlands in-
dustri. År  1999  transporterades  40,0  miljo-
ner  ton  med järnväg.  VAs  godstrafik nådde, 

 trots en  svag  period  i början av året, nästan 
upp  till  föregående års volym. Inom  Finland 

 transporterades sammanlagt  23,2  miljoner 
 ton gods,  varav skogsindustrins  transpor-

ter  stod för  15,7  miljoner  ton. 

De  ekonomiska svårigheterna i Ryssland 
inverkade fortfarande  på de  internationella 
järnvägstransporterna.  Trots  det var trans-
portmängden i trafiken över östgränsen 

nästan lika stor som föregående  år,  det to-
tala godsmängden var  12,9  miljoner  ton. 

 Importen av råvirke ökade med inemot  9 
 procent,  den  totala mängden virke som 

transporterades var  6,4  miljoner  ton.  Järn-
vägarnas transitotrafik hölls  på  samma nivå 
som  under de  närmast föregående åren,  2,8 

 miljoner  ton, men  dess marknadsandel 
ökade. Omkring  en  miljon  ton  transporte-
rades med tågfärjor. 

Antalet resor 

i närtrafiken ökade  

I  persontrafiken företogs allt som allt  53,2 
 miljoner resor,  en  ökning med omkring  4  %. 

 Resorna i fjärrtrafik var  11,9  miljoner, i lokal-
trafiken i huvudstadsregionen var antalet re-
sor  41,4  miljoner.  Lokaitrafikresornas  antal 
ökade med nästan  5  %.  Antalet resor i 
Rysslandstrafiken minskade med närmare 

 en  femtedel  på  grund av  den  ekonomiska 
situationen Ryssland.  

Den  största ökningen skedde i  InterCity
-trafiken, ökningen var nästan  en  fjärdedel 

därför att nya  InterCityrutter  invigdes. Vid 
årets utgång hade  38  nya  tvåvåningsvagnar 

 med lågt golv tagits i bruk. 

Trafiken med snabbtåget  Pendolino  fort-
satte mellan Helsingfors och Åbo.  De  här 
tågen har redan kört  sin  första miljon  kilo-
meter.  Utöver  de  två tågsätt som  nu är  i 
trafik har  VR  Aktiebolag beställt åtta nya  

tågsätt, som kommer att tas bruk  from. 
år 2002.  

Servicen förbättras, 

ökningen fortsätter 

Restiderna i persontrafiken förkortas  på de 
 viktigaste sträckorna och  Pendolino -trafi-

ken byggs successivt ut. Likaså förnyas 
materielen i fjärrtrafiken. Förbättringarna 
kommer att vara märkbara  under de  när-
maste åren.  Den  genomsnittliga årliga ök-
ningen inom fjärrtrafiken beräknas  under 
den  närmaste fem åren vara  1-3  procent. 

Likaså beräknas det att lokaltrafiken kom-
mer att öka. Flera orsaker samverkar  till 

 denna utveckling,  bl.a.  den  starka befolk-
ningsökningen i  Helsingforsregionen  och i 
samhällena nära järnvägslinjerna.  En  viktig 
bidragande orsak  är  också  den  nya stads-
banan Helsingfors-Hoplax -Alberga  som blir 
färdig  2001,  varvid antalet tågturer utökas 
och organiserad anslutningstrafik kommer 
igång.  Den  årliga tillväxttakten för lokaltrafik-
ens  del  väntas bli  2-6  procent. 

Förbättrad konkurrens-

kraft för godstrafiken 

Det  gods  som transporteras  per  järnväg 
består övervägande av råmaterial för 
skogs-, metall- och  den  kemiska industrin 
samt av färdiga produkter från dessa in-
dustrier.  
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Godstrafikens konkurrenskraft förbättras 
bl.a. med förbättringar av bannätets 
transportegenskaper. Ett exempel  är  att det 
högsta tillåtna axeltrycket  på  huvudbanorna 
senast  år 2010  skall  ha  höjts från nuvarande 

 22,5 ton till 25 ton.  

Elektrifieringen av bannätet fortsätter  på de 
 viktiga avsnitten i norra  Finland.  Tågtrafik-

ens säkerhet förbättras med säkerhetsan-
ordningar och automatisk tågkontroll samt 
genom att plankorsningar avskaffas.  VR 

 Cargo  förnyar sitt vagnsbestånd enligt kun-
dernas behov. Ett viktigt utvecklingsobjekt 

 är  också kombinerade  transporter.  

Godstrafikens totalvolym beräknas stiga 
med  1-3  procent årligen. 

Internationell konkur -

rens i godstrafiken  

Under  det gångna året nådde EU5 trafik-
ministrar  en  överenskommelse om lagar 
som syftar  till reformer  av järnvägarna.  Fin-
land  spelade  en  aktiv  roll  i uppkomsten av 
detta  så  kallade järnvägspaket. 

Paketet som syftar  till  stimulans av järnvä-
garna i  Europa  innehåller bl.a. principen om 
att  den  internationella godstrafiken skall 
öppnas för konkurrens. Ett syfte med det 
godkända direktivpaketet  är  att förbättra 
järnvägarnas konkurrensförmåga och att 
släppa konkurrensen fri  på  det europeiska 
järnvägsnätet. Säkerhetsintyg och konces-
sioner måste beviljas  på  jämlika villkor. Vad 
banavgifterna och fördelningen av  ban-
kapaciteten beträffar får ingen diskrimine-
ring ske. Banavgifterna måste baseras  på 
de  kostnader som trafiken förorsakat, med 
andra ord marginalkostnaderna. Medlems-
länderna får också debitera högre avgifter, 

t.ex.  för att täcka miljökostnaderna eller 
kostnaderna vid rusningstrafik.  

I  sammanhanget överenskom  man  också 
om  de  järnvägsnät som samtliga järnvägs-
bolag som beviljats koncession skall  få  dis-
ponera över för godstrafiken. Detta nät, som 
kallas TERFN-nätet, omfattar alla  de  vikti-
gaste banorna där godstrafik förekommer. 
Dessa banor har möjlighet att beviljas  TEN- 
stöd.  I Finland  sammanfaller TERFN-nätet 
med det tidigare överenskomna  TEN-ban-
nätet. 

Det europeiska  ban-

nätet  förenhetligas  

EU har som mål att öka järnvägstrafikens 
konkurrensförmåga internationellt, bl.a. 
genom att persontrafiken görs snabbare 
och godstrafiken effektivare. Det gemen-
samma och enhetliga allmäneuropeiska 

 TEN-nätet  (Trans-European Networks)  skall 
enligt planerna vara infört före  år 2010.  För 
järnvägstrafikens  del  innebär det här smi-
digare gränsövergångar och  en  vidareut-
veckling av  de  tekniska systemens kom-
patibilitet.  

Den målsatta  hastigheten för snabb  person-
trafik i  Finland är 200 km/h  och  till  rullande 

 materiel  tågsätten Pendolino  S 220  med 
karosser som lutar inåt i kurvorna; dessa 
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kräver inte separata banor för snabb trafik. 
 Finland  har  planer på  att,  under  följande 

omgång av EU-inspektionerna, införa i  TEN- 
nätet banavsnitten mellan Helsingfors och 
Åbo,  Seinäjoki, Jyväskylä  och  Vainikkala, 

 och  få  dessa banor klassificerade som 
snabba leder. 

Förbindelserna i norr 

utvecklas 

Förbättringen av trafikförbindelserna i norr 
 är en del  av  den s.k.  nordiska dimensio-

nen, vars syfte  är  att utveckla EU-politiken 
 på  ett sätt som främjar Finlands strävan-

den.  De  ur finländsk synpunkt viktiga pro-
jekten  är den  nordiska triangeln och trafik-
korridoren Helsingfors-S:t  Petersburg- 
Moskva  samt  Barents euroarktiska  trafik-
område.  

Den  nordiska triangeln  är  ett projekt som 
prioriteras av EU och som innehåller 
järnvägsförbindelserna Åbo-Helsingfors-
Vainikkala  samt  de  banor som leder  till  ham-
narna, Hyvinge-Hangö och  Kouvola-Kotka' 
Fredrikshamn.  De  investeringar som krävs 
består av upprustning och utveckling av 
banorna. Särskilt väsentligt  är  det att  ban-
kapaciteten förbättras  så  att  den  motsva-
rar  den  tilltagande trafikens behov. 

Enligt planerna skall projekten som hör  till 
den  nordiska triangeln vara färdiga senast 

 år 2010. Finland  har för planeringen och 
realiseringen av projektet fått stöd ur EUs 

 TEN-budget  och lån från  den  europeiska 
investeringsbanken. 

Utvecklingen av trafikförbindelserna i Ba-
rentsregionen gäller alla trafikformer. Med-
verkande i detta EU-samarbete  är Finland 

 och  Sverige men  också  Norge  och Ryssland. 

För järnvägstrafikens  del är de  viktigaste 
utvecklingsuppgifterna  en  effektivering av 
gränsövergången mellan Torneå och Hapa-
randa samt färdigbyggandet av ett  ban-
avsnitt i Ryssland mellan Lietmajärvi och 
Kotskoma. 

Med tanke  på  järnvägsförbindelsen mellan 
 Finland  och  Sverige  har  man  arbetat med 

att ta fram automatiska lösningar för änd-
ring av spårvidden som klarar av arktiska 
förhållanden, för att gränsövergångarna 
skall kunna ske smidigt och utan omlast-
ning.  I  Haparanda har  man  arbetat med  en 

 spansk anläggning och i Torneå med  en 
 tysk.  

Finland  förbereder  

konkurrensutsattning  

Trafikministeriet har  under de  senaste två 
åren utrett möjligheterna att nationellt öppna 
järnvägarna för konkurrens.  En  av  minis- 
tenet  tillsatt arbetsgrupp publicerade  på 

 våren  1999  ett förslag  till  lagstiftning i  form 
 av  en  järnvägslag och  en lag  om  Ban- 

förvaltningscentralen. Enligt arbetsgruppen 
bör konkurrens kunna införas inom  gods-
trafiken i  Finland  och  till  EU-länderna samt 
inom  den  regionala persontrafiken, bl.a. 
lokaltrafiken i och kring Helsingfors. 

Avgöranden gällande konkurrensutsätt-
ningen skall fattas  år 2000. 

RHK  övervakar att 

direktiven följs 

Trafikministeriet förordnade våren  1999 
Banförvaltningscentralen  att sköta uppdra-
get som tillsynsorgan i  Finland  för tillämp-
ningen av kompatibilitetsdirektivet som gäl-
ler nätet av höghastighetståg. RHK skall  se 
till  att direktivets tekniska bestämmelser 
iakttas  på  Finlands bannät för höga hastig-
heter. Av ännu mer omfattande betydelse 
blir det kommande kompatibilitetsdirektivet 
för det konventionella bannätets  del.  

Politiska, tekniska och ekonomiska fakto-
rer har lett  till  att marknaderna för järnvägs-
anläggningar och materielen av  tradition 

 varit nationellt separerade i  Europa.  Det här 
leder  till  ökade kostnader.  Den  tekniska 
harmoniseringen främjar upprättandet av  en 

 gemensam marknad för järnvägsutrust-
ningens  del.  

Samarbetet mellan 

banhållarna har ökat 

Samarbetet mellan organisationerna som 
upprätthåller banorna, både  på  det euro-
peiska och  på  det nordiska  planet,  har utö-
kats och blivit mer etablerat. Banhållningen 
har redan separerats från trafikdriften i alla 

 de  nordiska länderna och detsamma har i 
stor utsträckning skett i  de  flesta av län-
derna i  Europa. Till  målen med samarbetet 
hör bl.a. gemensam beredning av EU-frå-
gorna och intressebevakning i ärenden som 
gäller alla banhållare.  Bra  exempel  på  det 
här samarbetet  är  tillämpningen av EUs 
järnvägspaket och uppgörandet av  de  tek-
niska specifikationerna i direktivet om hög- 
hastighetståg.  

IDI  
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hargjortsförsammanjämkningenavbanar- 	modellen  den  som används i bygget av 
betena och trafiken,  men under den livli- 	stadsbanan Helsingfors-Hoplax-Alberga. 

Arbetena för upprustning av järnvägs- 
banorna fortgick  under  året nästan i samma 

bl.a.  av det, att allt som allt omkring  600 000 
 nya betongsliprar monterades som ersätt-

ning för gamla träsyllar  på  olika håll lan-
det. Omräknat i banarbetsplatser motsva-
rar det här omkring  370 kilometer  bana. 
Längden nya skenor var över  200 kilome-
ter,  antalet nya växlar var närmare  100.  

Redan i flera  år  har RHK satsat  på  ban-
renovering. Det har visat sig vara nödvän-
digt eftersom bannätet inte renoverats i 
större omfattning  sedan  1960-talet. AHKs 
främsta mål  är  att upprusta det nuvarande 
bannätet  så  att det motsvarar  person-  och 
godstrafikens behov.  Tack  vare renove-
ringarna har hastighetsbegränsningarna 
som  är till hinder  för trafiken i betydlig om-
fattning kunnat slopas. Vid periodens ut-
gång gällde begränsningarna för  426  spår-
kilometer,  vilket var närmare  200 kilometer 

 mindre  än  ett  år  tidigare 

Väsentligt med  god 
 planering och arbetsrytm  

Den  största delen av renoveringsåtgärder-
na görs  på  banor som används för trafik, 
varför det krävs ingående planering och 
uppläggning av arbetsrytmen för att olägen-
heterna för trafiken skall minimeras. Mycket  

I  vissa  fall  har banarbetena planmässigt 
anordnats  så  att  de  infaller  under  specifika 
avbrott i trafiken,  så  att  den  normala trafi-
ken  under  tiden skötts med ersättande 
trafikformer.  Tack  vare sådana arrangemang 
har arbetena kunnat genomföras snabbare 

 än  normalt.  Under  året genomfördes ett 
projekt av det här slaget  på  avsnittet mel-
lan  Seinäjoki  och  Vasa.  

Ny realiseringsmodell 
för grundförbättring  

Under  året kom  de  genomgripande förbätt-
ringsarbetena igång i  full  omfattning  på  av-
snittet mellan Kouvolaoch  Pieksämäki.  Utö-
ver grundförbättring av själva spåren före-
tas här också ombyggnader av bangårdar 
och ett antal plankorsningar slopas. Mål-
sättningarna med projektet, som bör vara 
klart  år 2004, är en  ökning av banavsnittets 
trafikkapacitet,  en  höjning av järnvägssäker-
hetens nivå och  en  förbättring av förutsätt-
ningarna för godstågstrafiken. 

För skötseln av byggherrefunktionerna har 
RHK anlitat utomstående projektledning, 
med andra ord motsvarar realiserings- 

Grundförbättringsarbetena  fortsatte bl.a.  på 
 banan Helsingfors-Tammerfors, som  är  Fin-

lands mest trafikerade bansträcka.  Den  här 
renoveringen  är  det största av  de  pågående 
upprustningsprojekten.  I  anslutning  till  pro-
jektet görs betydande utvecklingsinveste-
ringar. Omfattande renoveringsarbeten av 
ytbeläggningen företogs också  på  avsnit-
ten Tammerfors-Orivesi, Toijala-Åbo,  Riihi-
mäki-Kouvola, Laurila-Rovaniemi, Säkä

-niemi-Joensuu  och  Joensuu-Uimaharju.  

Bangårdar 

byggs om 

Förnyandet  av bangårdarna  är en  väsentlig 
 del  av åtgärderna för att öka bannätets 

funktionalitet.  Under  året fortsatte bangårds- 
arbetena bl.a. i Tammerfors och i  Toijala. 

 Persontrafiksbangården  i Tammerfors 
byggs praktiskt taget helt och hållet om, 
helrenoveringen gör det möjligt att höja 
servicenivån och utöka tågutbudet. Det här 
projektet skall enligt planerna vara slutfört 

 år 2002.  

Ett nytt projekt som sattes igång  under  året 
 är en  helrenovering av bangårdsområdet 

och stationsmiljön i Kervo, i samarbete med 
Kervo stad. Projektet förbättrar förutsätt-
ningarna för  den  lätta trafiken och underlät- 

rekordtakt som föregående  år.  Hur omfat- 	gaste byggperioden har det inte gått att 
tande  arbeten det var fråga om illustreras 	undvika förseningar. 



tar  resenärernas möjligheter att ta sig från 
 en  perrong  till en  annan.  Under de  närmaste 

åren kommer RHK också  aft  fullständigt för-
nya spåren  på  bangården i Kervo. 

Ökad 
konkurrensutsättning  

Banförvaltningscentralen  har ingått  den 
 övervägande delen av sina entreprenad-

avtal med  Oy VR -Rata  Ab, som i  sin  tur har 
gett ut entreprenaderna för fri konkurrens. 
Också RHK har för avsikt  aft  successivt  gå 
in  för  en  konkurrensutsättning mellan olika 
entreprenörer. Avsikten med det här  är  att i 
enlighet med  de  resultatmål som trafikmi-
nisteriet ställt upp för RHK  få till  stånd bättre 
effektivitet i verksamheten, höjd produkti-
vitet och effektivare användning av med-
len. Också enligt EU-bestämmelsena för-
utsätts det konkurrensutsättning. 

När det gäller materialanskaffning för  ban-
förvaltningen har utvecklingen  mot  friare 
konkurrens nått betydligt längre  än  för 
byggentreprenadernas  del. RHK  har genom 
att begära offerter kunnat anskaffa sådana 
lätt konkurrensutsatta, väsentliga banma-
terial som räls, växlar samt syllar och slip-
ers av både betong och trä förmånUgt. RHK 
konkurrensutsätter också anskaffningarna 
av säkerhetsanordningar och elektrifierings- 
arbetena.  Den  ökade konkurrensutsätt-
ningen som RHK bedriver har  left till  att  pro-
jektledningskonsulter  anlitas i större omfatt-
ning; denna verksamhetsmodell har  nu  ut-
sträckts  till  att gälla bl.a. elektrifierings- 
projekten norra  Finland  och  de  banarbeten 
som ansluter sig  till  dessa. 

Det normala underhållet av bannätet har 
beställts med avtal  till fast  pris av  Oy  VA- 
Rata  Ab.  I  anslutning  till  detta har kostna-
derna kontinuerligt kunnat sänkas betydligt. 

Nära  300 km 
räler  slipades  

En  viktig uppgift inom banunderhållet  är 
 slipning av rälerna. Slipningen minskar  ban - 

underhållskostnaderna, tågen går jämnare 
och bullernivån sänks.  Under  det granskade 
året har sammanlagt över  300 km  räls sh-
pats  längs huvudbanorna. RHK har efter 
oiferttävian gett ett schweiziskt bolag i upp-
drag att sköta slipningen. 

Effektivare skolning 
i banarbete  

Banförvaltningscentralen  har  under  det 
granskade året anordnat  de  första kurserna 
som inriktas  på  yrkesexamina för banarbe-
tare.  I de  av RHK uppgjorda examenskraven 
ingår preciseringar av vad som bör ingå i 

yrkeskompetensen samt bestämmelser om 
vad som åläggs  de  utbildningsanstalter som 
anlitas och arbetsgivarnas åtaganden. För 
det praktiska genomförandet av kurserna 
står VRs utbildningscentral. 

Stationsmiljöerna 
utvecklas  

RHK  har  på  många olika sätt satsat  på en 
 utveckling av stationsområdena. RHK har 

varit med  I resecentralsprojekt bl.a.  i  Sei-
näjoki,  Tammerfors,  Jyväskylä,  Villman

-strand, Lahtis,  Kouvola  och Uleåborg. Sam-
arbete har bedrivits med arkitekturavdel-
ningen vid Tammerfors tekniska högskola, 
i avsikt  aft  arbeta fram nya användnings-
möjligheter för stationsområden som inte 
längre behövs för sina ursprungliga ända-
mål. Satsningar har gjorts  på  restaurering 
av historiska stationsmiljöer, t.ex. lokstallar-
na i Karis och i Böle. Efter renoveringsar-
beten har  man  i lokstallarna kunnat inreda 
kurs- och möteslokaler.  

I  samband med omställningar i  den  statliga 
fastighetsförvaltningen har RHK överfört 
sammanlagt över  300  fastigheter som inte 
längre behövs  till  att disponeras av finans-
ministeriet eller jord- och skogsbruksminis - 
tenet.  Dessa fastigheters sammanräknade 

 areal är  närmare  800  hektar och deras bok-
förda värde omkring  93  miljoner  mark. I den 

 överförda egendomen ingår ett tusental 
byggnader med ett bokfört värde  på  totalt 

 26  miljoner  mark. 

Rerihållningen  av stationsområdena har 
gjorts effektivare med stöd av erfarenhe-
terna av  den snörika  vintern  1998-99. I  ren-
hållningen av stationerna inom  Esbo  stad 
har RHK och staden inlett ett samarbete 
som går ut  på  att  man  ger  en  gemensam 
utomstående entreprenör i uppdrag att 
sköta  den  totala renhållningen, vilket bl.a. 
har  den  fördelen att  man slipper  gränsdrag-
ningen mellan  de  olika ansvarsområdena.  

Under  året färdigställdes bl.a.  en  ny tågbyrå- 
byggnad i Sköldvik och likaså färdigställ-
des renoveringen av  en  sådan byggnad  på 

 bangården i  Riihimäki.  Dessa byggnader  är 
 ägnade att förbättra förutsättningarna för 

 en  smidig skötsel av godstrafiken. 
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UTVECKLINGSPROJ  [Kl FÖR HÖJNING  AV  KONKURRENSKRAFTEN 

Järnvägstrafikens konkurrensförmåga höjs 
med flera betydande utvecklingsprojekt.  Till 
de  centrala utvecklingsinvesteringarna hör 
ökningen av bankapaciteten, utbyggnaden 
av elektrifieringen och framför allt höjningen 
av säkerhetsnivån 

Arbete med stadsbanan 

 till Alberga  framskrider 

Det viktigaste utvecklingsprojektet i 
Helsingforsregionen  är  byggandet av stads-
banespåren  på  avsnittet Helsingfors-Hop-
lax-Alberga, ett projekt som började reali-
seras i april  1998. I  projektet ingår två 
tilläggsspår, renovering av  de  existerande 
spåren samt  stations-  och gatuarrange-
mang med tanke  på  anslutningstrafikens 
behov.  Tack  vare  de  nya spåren kommer 
lokaltrafiken och fjärrtrafiken att kunna kö-
ras  på  separata spår, något som för  sin del 

 innebär att turtätheten kan ökas avsevärt.  

Den  nya stadsbanan  är  ett sam projekt som 
drivs av RHK, Helsingfors stad och  Esbo 

 stad gemensamt och  den  ingår i  en  större 
utvecklingspian som gäller kollektivtrafiken 
i huvudstadsregionen. RHK står för byggan-
det av själva banan medan städerna  tar 
hand  om  stations-, gatu-  och fotgängarar-
rangemangen. Stadsbanan skall vara klar 
hösten  2001.  

Ett nytt koncept 
för byggandet 

Byggarbetena  på  stadsbanan fortsatte in-
tensivt  under  hela  den period  som denna 
översikt gäller. Arbetena företogs både i 
Helsingfors och i  Esbo.  Projektet  är  ett ut-
märkt exempel  på den  nya realiserings-
modellen för byggherrefunktionerna, ge-
nom att utomstående utnyttjats både för 
projekteringen och för entreprenaderna. 
Byggarbetena har för  sin del  delats upp i 
delentreprenader som konkurrensutsatts 
var för sig.  

I stadsbaneprojektet  ingår sammanlagt 
omkring  150  entreprenader, konstruktions-
uppdrag och andra beställningar.  I ban-
bygget används flera huvudentreprenörer 
som alla utför sina specifika och noga av-
gränsade andelar. 

Stadsbana också mellan 

Dickursby och Kervo  

Till  utvecklingen av kollektivtrafiksystemet 
för huvudstadsregionen hör också  en  fort-
sättning av stadsbanan från Dickursby  till 
Kervo.  Det här projektet realiseras i flera 
etapper.  Den  första etappen  är  ett mötes-
spår som byggs mellan Räckhals och 
Korso. Arbetena för byggandet kom igång 

 under den  granskade periodens förra hälft, 
som  en del  av projektet Helsingfors-Tam-
merfors.  

Tack  vare det tilläggsspår som byggs kom-
mer lokal- och fjärrtrafiken att kunna skiljas 

 åt,  något som förbättrar tåg utbudet och tra-
fikens smidighet. Mötesspåret skall vara 
klart  på  våren  2000.  

Servicenivån  på 

 sträckan Helsingfors- 

Tammerfors höjs  

Den  pågående genomgripande förbätt-
ringen av banavsnittet Helsingfors-Tammer-
fors skapar förutsättningar för  en  höjning 
av servicenivån  på  sträckan.  Till  exempel 
banans geometri byggs för hastigheten  160 
km/h,  vilket innebär att banan kan trafike-
ras i hastigheter  på 200 km/h  med tåg med 
lutande vagnskorg. Det högsta tillåtna 
axeltrycket i godstrafik stiger  till 25 ton. 

 Trafiksäkerheten förbättras i och med att 
plankorsningarna avskaffas, trafikkapa-
citeten ökas  tack  vare att ett tredje spår 
byggs  på  avsnittet Sääksjärvi-Tammerfors. 
Det nya spåret gör det också lättare att ge 
godståg tillträde  till  och från Perkiö gods-
bangård i Tammerfors. 

Servicenivån  på  stationerna längs banan 
Helsingfors-Tammerfors ökas bl.a. genom 
höjning av perrongerna och med byggande 
av tak över dessa, genom  en  förbättring av 
systemet för passagerarinformation och 
genom förnyade fotgängar- och övriga 
anslutningar. Hela Helsingfors-Tammerfors- 
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projektet skall enligt planerna vara klart  år 
2002. 

Elektritieringen  av 

banan  till  Björneborg 

 är  färdig  

Den  eld rivna trafiken  på  banavsnittet Kumo-
Björneborg kom igång  under den  gran-
skade perioden i månadsskiftet maj-juni. 
Därmed var elektrifieringen av helheten 
Tammerfors-Raumo--Björneborg helt ge-
nomförd. Parallellt med elektrifieringen har 
Björneborgsbanan också förbättrats och 
bangårdarna har renoverats. Banavsnittet 
har försetts med nya säkerhetsanordningar 
och ett automatiskt trafikövervakningssys

-tern.  Alla dessa projekt har förbättrat sä-
kerheten och även kapaciteten  på Björne-
borgsbanan,  och  de  skapar förutsättningar 
för  en  ökning av trafiken. 

Elektrifieringen fort-
sätter i norra  Finland  

Mängden elektrifierad järnväg  är nu  allt som 
allt  2 234 kilometer  eller  38  procent av hela 
bannätet.  70  procent av järnvägstrafiken 
sköts redan med eldrift. Följande elektrifie-
ringsprojekt  är  Toijala-Abo  som skall vara 
klart sommaren  2000.  Därefter flyttar elektri-
fieringsarbetena upp  till  norra  Finland. 

Banförvaltningscentralen  ingick i slutet av 
det granskade året avtal om elektrifiering 
av banavsnitten  Tuomioja-Brahestad  och 
Uleåborg-Rovaniemi med Sähköradat  Oy, 

 ett företag i Fortumkoncernen. Enligt avta-
let kommer eltågstrafiken igång  på  sträckan 

 Tuomioja-Brahestad  i juni  2001  och  på 
 sträckan Uleåborg-Rovaniemi i december 
 2004. 

En  samhällsekonomisk lönsamhetsutred-
ning visar att  en  fortsättning av elektrifie-
ringen  är  lönsam ur samhällets synpunkt 

 sett,  och att  den  förbättrar järnvägarnas 
verksamhetsförutsättningar både för  gods- 
och för passagerartrafikens  del.  

Planerna  på en  uträtad 
bana har preciserats 

Med stöd av  de  utlåtanden som givits om 
planerna  på en  uträtad bana mellan Kervo 
och Lahtis har miljöutredningen inför pro-
jektet preciserats.  

Den  uträtade banans sträckning följer mo-
torvägen  till Lahtis.  Banan ger trafiken öster-
ut ökad kapacitet och förkortar avståndet 
mellan Lahlis och Helsingfors med  26 km. 

 Samtidigt minskar banan trafikbelastningen 
 på  stambanan från Helsingfors norrut och 

gör det möjligt att förbättra järnvägstrafi-
ken i denna riktning. 

Säkerheten förbättras  

Till  utvecklingsprojekten hör också säker-
hetsinvesteringar, av typen utvidgad  auto-
matisktågkontroll  och avskaffande av  plan-
korsningar.  

Den  automatiska tågkontrollen byggs ut  så 
 att  den  före utgången av  år 2005  kommer 

att täcka praktiskt taget hela bannätet. Slo-
pandet av plankorsningar och ökad säkring 
av sådana korsningar som inte kan slopas 
går systematiskt vidare, särskilt längs  ban-
avsnitten som används för transitotrafik el-
ler där snabba tåg förekommer.  Under  det 
granskade året avskaffades  52 plan-
korsningar längs bannätet. 

Strategi för bannätet 
 till  grund för utveck-

lingsåtgärderna  

Under  det  år  som granskas fortsatte RHK 
sitt arbete med att lägga upp  en  strategi för 
bannätet. Avsikten med denna planering 
som kallas  Ban  nät  2020 är  att med stöd av 
samhällsekonomiska kalkyler gestalta  en 
långsiktsstrategi  för bannätet och att skär-
skåda vilka möjligheter som finns för reali-
seringen av denna strategi  på  olika finansie-
ringsnivåer. 

Arbetet med strategin företas i samråd med 
olika intressentgrupper. Utgångspunkten för 
arbetet  är de  generella trafikpolitiska mål-
sättningarna som uppgjorts av trafikminis - 
tenet.  Vid uppgörandet av planerna beak-
tas trafikbehoven och trafikoperatörernas 
mateniellösningar. Långsiktsplanen för  ban-
nätet väntas bli klar  år 2000. 

Elektrr.nq  iv  barnätet  

31.12.1999  
-  Elektrifierat  

Under  byggnad 

Beslut om elektrifieringen fattat 
 -  Fortsatt elektrifiering undersökt 
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SÄKERHETSSYSTEMEN UTVECKLAS 

Inom järnvägstrafiken inträffade  år 1999  tre 
allvarliga urspårningar, lyckligtvis utan per-
sonskador.  I  Jalasjärvi  i februari var det  15 
virkestransportvagnar,  i  Vainikkala  i april åtta 
tankvagnar och i Multamäki i maj två virkes- 
transportvagnar som spårade ur. Det allvar-
ligaste tilibudet var Vainikkalaolyckan, i och 
med  aft  vagnarna började brinna och olja 
rann ut  på  marken.  Tack  vare effektiva rädd-
nings- och rengöringsarbeten blev  dock 

 miljöskadorna jämförelsevis små.  En  inom 
inrikesministeriet inrättad  central  för olycks-
falisutredning har undersökt orsakerna  till 
de  här olyckorna. 

Målsättningen  är 

 ökad säkerhet 

RHKs  mål  är  att höja järnvägssäkerheten i 
 Finland  från europeisk medelnivå  till  topp-

nivå  bland  EU-länderna senast  år 2002. De 
 viktigaste metoderna för  aft nå  detta mål  är 

 att utveckla ledningen och övervakningen 
av säkerhetsfrågorna samt att förbättra 
säkerhetstekniken.  Till  grund för säkerhets-
arbetet ligger också effektivare forsknings-
verksamhet.  Den  viktigaste undersökningen 
som slutfördes  under  året var  en  av VTT 
företagen inventering av riskerna med tåg-
trafik.  

Under  året genomfördes ingående  test  av 
alla datasystem som RHK innehade, bl.a. 
alla säkerhetssystem, för att garantera att 

 de  var kompatibla inför  år 2000.  Därmed 

säkerställdes störningsfri tågtrafik vid tjugo-
hundratalets ingång. 

Auditering  av 

verksamheten inleddes  
Under  verksamhetsåret företogs  en  preci-
sering av systemet för säkerhetsöver-
vakning, som används för kontroll av trafik-
operatörens funktioner som tågtrafiken, 
växelarbeten och underhållet av rullande 

 materiel. Till  systemets tillämpningsområde 
hör dessutom trafikstyrning samt hante-
ringen av  den banarbetsutrustning  som 
används för banbygge och underhåll. 

Tillsynen bygger  på auditeringar  som RHK 
företar av operatörens kvalitetssystem samt 

 på  stickprov.  De  här auditeringarna av olika 
delområden av  VA  Aktiebolags funktioner 
sattes igång av RHK  under år 1999. 

I  säkerhetssystemen beaktar  man  också 
 den  möjligheter att flera olika operatörer tra-

fikerar  på  bannätet. Därmed samman-
hänger bl.a. det nya systemet med besikt-
ning av  den  rullande materielen, enligt lik-
nande principer som gäller för landsvägs-
trafik. 

Internationellt 
samarbete  

På  järnvägstrafikens trygghet inverkar hög 
 grad  också olika normer, som för Finlands 

 del  utfärdas, utvecklas och övervakas  på  

RHKs  försorg och ansvar. RHK  är  också 
aktivt med i ett omfattande internationellt 
normutvecklingsarbete, eftersom  de all-
mäneuropeiska  normerna bildar grunden 
för nationella bestämmelser och direktiv. 
Säkerhetssamarbete bedris också  på  det 
nordiska  planet,  i syfte  aft  harmonisera reg-
ler och bestämmelser som har att göra med 
järnvägstrafikens trygghet.  

De  viktigaste områdena där förnyelserna av 
normer  under  året var aktuella var  ban-
konstruktion, trafikplatser, bangeometri, lo-
komotiv,  person-  och godsvagnar. 

Automatisk tågkontroll 

utvidgas 

Arbetena med inrättande av automatisk tåg-
kontroll gick vidare enligt det tidigarelagda 
målprogrammet. Målet  är nu  att  de  vikti-
gaste huvudbanorna skall vara försedda 
med automatiskt tågkontrollsystem före ut-
gången av  år 2001  och hela det trafikerade 
bannätet före utgången av  år 2005, dock 

 med undantag för ett antal obetydligt trafi-
kerade banavsnitt för enbart godstrafik, 
vilka preciseras senare. 

För att  nå maximal  säkerhet fattade RHK 
 under  året beslut om sänkning av  den  högs-

ta tillåtna tåghastigheten från  140 till 120 
km/h på de  banavsnitt där  den  automatiska 
tågkontrollen inte införts, och  till 80 km/h 

 när tågkontroflen finns  men  av någon  an- 



Antalet plankorsningar  ledninginteäribruk.Dehärbegränsningar- 	Typgodkännandet  en 	 sammanlagt  
nainförsioch medtidtabellsperioden  som 	viktig säkerhetsfaktor 	åren  1960-1999  
träder kraft i juni  2000. 	 -- 

Arbetena för eliminering och säkring av 
plankorsningar fortgick. Sammanlagt  52 

 plankorsningar slopades  under  året.  I  sam-
råd med VTT företogs forskningsarbete som 
går ut  på  att ta fram nya metoder för höj-
ning av plankorsningarnas säkerhet.  En 

 forskningsrapport i ämnet skall enligt pla-
nerna utges i  år. 

Under  året fortgick också utvecklingen av 
det  så  kallade förhandsanmälningssys-
temet. Med meddelanden som systemet 
genererar ges bl.a. lokförarna uppgifter om 
exceptionella omständigheter som inverkar 

 på  tågens gång, som banarbeten, flytt-
ningar  till  andra spår eller tillfälliga hastig-
hetsbegränsningar.  

Under  året inleddes utvecklingen av ar-
betsförhållandena för tågklarare. Ett av  må-
len  är  att skapa ergonomiskt riktiga ar-
betsstationer som  sedan  realiseras enhet-
ligt  på de  olika platserna. 

Säkerhetsupplysning 
i skolorna  

Under  året fortgick  den  gemensamma in-
formationskampanj som bedrivits av RHK, 

 VR,  polisen och trafikministeriet, där skol-
elever informeras om spelreglerna som gäl-
ler när  man  rör sig  på  järnvägsområden. 
Kampanjen har ansetts fylla  en  viktig upp-
gift och  den  har därför börjat tas med som 

 en del  av det permanenta säkerhets- och 
upplysningsarbetet. 

När det gäller att säkra och förbättra säker-
heten  är  också typgodkännandena av be-
tydelse. Ett förfarande som går ut  på  typ-
godkännande tillämpas dels  på den mate-
riel  som rör sig  på  banorna, dels  på  anlägg-
ningar och  system  som hör  till  själva ba-
norna.  Just  för bananläggningarna  är  det 
meningen att ta fram flera olika typgod-
kända lösningar,  så  att  man  för banhållning-
ens behov  på  kommersiella grunder kan 
välja  de  bästa modellerna.  

Under år 1999  beviljades typgodkännande 
för sammanlagt  13  olika  ban-, el-  och sä-
kerhetsanordningar. För banteknikens  del 

 godkändes bl.a.  en betongsliper  av ny mo-
dell, BP99, vidare  en  konstruktion av  en 

 plankorsning för servicetrafik och ett  block 
 med hydrauliska buffertar, avsett att mon-

teras i änden av ett stickspår. 

För  den  rullande materielens  del  gavs tio 
typgodkännandebeslut  under år 1999.  Flera 
av dem gällde modifikationer av  gods-
vagnar, för att ge äldre vagnar bättre an-
vändningsmöjligheter och för att öka järn-
vägens konkurrensförmåga. Flera av typ-
godkännandena ansluter sig  till långtida 

 projekt som innefattar tiotals olika försök. 
För  den  nya rullande materielens  del  inleds 
processen senast när intentionsavtalet har 
ingåtts. 

Efter att typgodkännandena  är  avklarade 
börjar processen för att förse  den  rullande 
materielen med brukstillstånd. Sådana ut-
färdas med stöd av företagna  test  separat 
för varje enhet när det gäller lokomotiv och 
personvagnar, medan godsvagnarnas bruk-
stillstånd kan beviljas för  en  hel vagnserie. 
Innan typgodkännandena  är  klara utfärdas 
ofta undantagstillstånd för att materielen 
skall kunna transporteras, likaså beviljas till-
fälliga brukstillstånd. 

Bestämmelserna bygger 
 på  teknisk forskning 

Bakom gällande bestämmelser och direk-
tiv ligger alltid ett omfattande forskningsar-
bete. Ofta  är  det fråga om internationella 
utredningar. Det viktigaste objektet för FoU-
arbetena  under år 1999  var utredningarna 
som gällde möjligheterna  till  och förutsätt-
ningarna för införandet av axeltrycksgrän-
serna  25  och  30 ton.  Det här arbetet fort-
sätter  till  slutet av  år 2000;  dess tyngdpunkt 
har förflyttats från att  ha  varit av typen stu-
dier av litteratur i ämnet  till laboratorie-  och 
fältprov samt  till simulationer  för  de  speci-
fika banavsnitten.  
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STARKA SATSNINGAR PÅ  MILJOFRÅGOR  

En verksamhetspian till  ett miljöprogram för 
Banförvaltningscentralen för åren  1999-
2001  började genomföras  under  verksam-
hetsåret. Avsikten  är  att utreda miljöverk-
ningarna av RHKs verksamhet, bedöma 
deras betydelse och planera åtgärder som 
minskar miljöbelastningarna. Målsättninga-
rna för  år 1999  har  till  övervägande delar 
uppfyllts. 

Trafiksystem 
utvecklas  

Banförvaltningscentralen  har deltagit i ett 
forskningsprogram som gäller zonen Hel-
singfors-Tavastehus-Tammerfors. Pro-
grammet går ut  på  att gestalta alternativa 
markdispositionslösningar med beaktande 
av principerna för skapande av  en  sam-
hällsstruktur som  är  fördelaktig med hän-
syn  till  miljöverkningarna. 

Projektet resecentra stärker samarbetet 
mellan olika trafikformer. RHK har också va-
rit med i projekten som gäller resecentra 
bl.a. i  Seinäjoki,  Tammerfors,  Jyväskylä, 
Kouvola, Villmanstrand, Lahtis  och Uleå-
borg. Det första av dessa resecentra blir 
färdigt sommaren  2000  i  Seinäjoki.  

Miljöve  rkn  inga rna 
utvärderas  

I  uppgörandet av programmet Bannät  2020 
 har det företagits  en  bedömning av miljö- 

konsekvenserna för realiseringen av pro-
grammet, bl.a. med utsläppskalkyler och 
med jämförelser av effekterna av olika al-
ternativ. Bedömningen av miljökonsek-
venserna har företagits samarbete med 
företrädare för olika intressentgrupper. 

Frågan om järnvägstrafikens utsläpp och  de 
 yttre kostnaderna av dessa har granskats  I 

 ett forskningsprojekt som behandlade miljö-
kostnaderna av utsläppen av bruket av fly-
tande bränsle  I Finland.  Rapporten publi-
cerades våren  1999.  

Bulle rutred  n  inga rna 
har fortsatt  

En  riksomfattande utredning beträffande 
omfattningen av det buller som uppstår i 
samband med järnvägstrafiken har fortgått. 
Enligt  de  företagna kalkylerna bor det om-
kring  21 800  personer  på  områden som nås 
av järnvägsbuller  på  över  55 dB(A),  medan 

 1 800  personer bor  på  områden med över 
 65 dB(A)  järnvägsbuller.  I  beräkningarna har 

 man  inte beaktat slipning av skenorna, inte 
heller andra redan företagna åtgärder för att 
sänka bullernivån. 

Modellen för beräkning av järnvägstrafikens 
buller har vidareutvecklats  så  att  den är 

 kompatibel med RHKs  system  för lägesin-
formation. Testningen av programmet fort-
sätter ännu  år 2000.  Bullermätningar före- 

togs bLa. på  banavsnittet Helsingfors-
Dickursby. 

För stadsbanan Helsingfors-Hoplax-Alber-
ga har RHK, i samarbete med städerna 
Helsingfors och  Esbo,  låtit företa  en  gene-
rell  plan  om bullerstängsel, som med åskåd-
liga bilder också presenterats för invånarna 
och myndigheterna.  På  motsvarande sätt 
har  en  utredning om bullerfrågorna i anslut-
ning  till  mötesspåret  på  avsnittet Räckhals 
-Korso presenterats  under  möten för all-
mänheten som anordnats tillsammans med 
Vanda stad. 

Skakningsdrabbade 
 områden kartläggs  

Tågtraf  1k  förorsakar i allmänhet inte skad-
liga vibrationer. Ändå kan  vibration  i anled-
ning av järnvägstrafik förekomma, närmast 

 på  sådana banavsnitt som anlagts direkt 
 på  ett mjukt underlag. RHK hari samarbete 

med olika kommuner företagit ingående 
inventeringar av vibrationssituationerna  på 
sex  ställen. Därtill har mätningar av tåg-
vibrationer företagits  på  tretton ställen.  Till 

 följd av vibrationsolägenheterna har RHK 
infört trafikbegränsningar  på  fem ställen. 

Möjligheterna att eliminera  de  av järnvägs-
trafiken förorsakade vibrationerna har ut-
retts, bl.a. i samråd med nordiska järnvägs-
myndigheter. Inom  Finland  har RHK sam- 



0  

Kväveoxider  (NOx)  Partiklar  (PM) 

4000 150 

100 

50 

3 0  

Svaveldioxid  (SO2) 	Koldioxid  (CO2)  

300 300000 

200 200000 

100 10000 

Utvecklingen av energi -
törbrukningen  I  Finlands  
tågtraflk, petajoule 

-  El 	-  Diesel 	Totalt 

' l p.  
I  

1981 1989 1985 1987 1989 1991 7993 1995 1997 1999  

Jrnvägst  rat  ikens 
 utsläpp,  ton  

Lipasto  1 999  

Dieseltåg 	 Eltåg  

Kolmonoxid  (CO) 	Kolväten  (HC) 

600 	., 	 300 

400 	 200  _______  

200 	 100 	••- 

arbetat i  den  här frågan med Tekniska hög-
skolan, Tammerfors tekniska högskola, Sta-
tens tekniska forskningscentral VTT och 

 den  tekniska läroinrättningen i Villman
-strand.  Samarbetet ledde  under  verksam-

hetsåret bI.a.  till en "desktop study"  av lit-
teraturen om vibrationer och  en rapport  för 
jämförande av olika nordiska länders  praxis 

 vid vibrationsmätningar. 

Investeringar 
i marksanering  

I  samband med tankvagnsolyckan i  Vainik-
kala  i april1999 rann  en  hel  del  olja ned i 
marken.  I  samarbete med miljömyndig-
heterna planerade och genomförde RHK  en 

 rening av markmassorna.  Till  att börja med 
brändes  de  oljiga markmassorna för elimi-
nering av förflyktiga ämnen. Därefter stabi-
liserades gruset och makadamen med  bi-
tumen till vägbeläggningsmaterial  i  Vainik-
kala.  Tory-  och lermarkerna fördes  till  kom-
postering  på Kurkisuo  soptipp i  Imatra. 
Komposteringen  beräknas vara slutförd vid 
utgången av  år 2000. 

dessa företogs också andra sanerings-
åtgärder.  De  mest omfattande områdena 
som blir föremål för sanering finns  på 

 bangårdarna i Helsingfors och Böle. 

Banförvaltningscentralen  är  med i ett bety-
dande samarbetsprojekt som går ut  på  att 

 till  kommunala, statliga och vissa andra or-
ganisationers förfogande ställa ett effektivt, 
i realtid fungerande  system  för hantering av 
miljöriskerna i anslutning  till  transporterna 
av farliga ämnen. Projektet heter TradgGlS, 
det startades upp  under  året och det erhål-
ler finansiering av EU. 

Gamla  sliprar 
 återvinns 

Årligen i samband med helrenovering av 
järnvägsbanor  på  olika håll i landet tas 

 500 000-700 000  gamla järnvägssliprar av 
trä ur bruk, när  de  ersätts med nya sliprar 
av betong.  De  gamla träsliprarna skickas 

 till  återvinning inom ramen för ett  system 
 som RHK utvecklat enkom för ändamålet. 

Under  året företogs  24  utredningar av mar-
kens kontaminationsgrad  på  olika  tank-
ningsplatser  och bangårdar.  På  några av 
dessa ställen  är  det påkallat med fortsatta 
kontroller av grundvattnet.  På sex  av  de 

 undersökta ställena bestämde  man  sig för 
att byta ut markmassorna,  på en del  av 

Återvinningen av  de  gamla kreosotimpreg-
nerade träsliprarna har lyckats  bra.  Hante-
ringen har koncentrerats  till Raumo  och 
Kajana.  Under  behandlingen avlägsnas 
först alla metalldelar från sliprarna, varefter 

 de sliprar  som inte kan användas  på  nytt 
krossas och används som bränsle i kraft-
verk.  
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STYRELSENS VERKSAMHETSOVERSIKT 

Styrelsens uppgifter 
och verksamhet 

och övervakas av dess styrelse. Styrelsen 
bestämmer om RHKs allmänna verksam-
hetslinjer, om  service-  och verksamhetsmål-
sättningar, om budgetförslaget, om anord-
nandet av tekniska kontroller  på  det all-
männa  planet,  om principerna för prissätt-
ningen av tjänsterna, om inrättande och 
avskaffande av tjänster samt om godkän-
nande av kollektivavtal. Vidare skall styrel-
sen fastställa  de  mera betydande planerna 
som gäller byggande och underhåll av  ban-
nätet samt trafikstyrningen, och ställa trafik-
politiska förslag som gäller järnvägstrafiken.  

Styrelsen höll  under  berättelseåret tio sam-
manträden. Därtill företog styrelsen ett be-
sök i studiesyfte  på  byggplatsen för stads-
banan Helsingfors -Alberga.  I  november höll 
styrelsen tillsammans med RHKs lednings-
grupp ett utvecklingsseminarium.  

Under  det  år  som  är  föremål för denna 
granskning behandlade styrelsen långsik-
tiga separata frågor, bl.a. följande: konkur-
rensutsättningssituationen för banarbete 
och svårigheterna i samband med konkur-
rensutsättningen, grunderna för banavgif-
tema, avgränsningar av banhållningens 
innehåll, järnvägstrafikens säkerhet, miljö-
verksamhet inom RHK och verksamhets-
planer för miljöprogram, projektet Bannät 

 2020,  precisering av RHKs verksamhets-
strategier, förnyande av lagen om  ban  nätet 
samt RHKs behov av personalresurser. 

RHKs  resurser 
och verksamhet 

Antalet årsverken inom RHK  under  året var 
 105,  därav  64  i RHKs egentliga verksam-

het och  41  i verksamheten som gällde bil-
jettkontrollavgifter. Ökningen från föregå-
ende  år  var  4  årsverken i  den  egentliga verk-
samheten och  6  i kontrollavgiftsverksam-
heten. Personalen som arbetar med RHKs 
egentliga verksamhet har  hand  om beställ-
ningen av planering, underhåll och bygg-
herreverksamhet för banhållningen och 
fastighetsfunktionerna samt trafiklednings-
uppdrag, likaså myndighetsuppdrag i an-
slutning  till  säkerhet, tekniska normer och 
tillstånd samt ekonomi- och administrativa  

uppgifter inom verket. Uppgifterna för per- 
sonalen inom kontrollavgiftsfunktionerna  är 

De  av RHK betalda lönerna och arvodena 
jämte bikostnader var  25  miljoner  mark. 

 Personalkostnadernas andel av hela verk-
samhetens kostnader var omkring  en  pro-
cent. 

Personalen var med i  en  värdedebatt som 
ledde  till en definition  av RHKs verksam-
hetsprinciper och förfaranden.  I  Verksam-
heten uppskattas och iakttas  de  gemen-
samt överenskomna verksamhetssätten 
som gäller samarbete, tillförlitlighet, ansvar 
och kompetens. 

I  verkets verksamhet betonades plane-
ringen av bygg- och underhållsarbeten samt 
beställning av dessa. Orderstocken  under 

 året övergick föregående års, som varit ett 
rekord. RHKs bruttokostnader var  2,55  mil-
jarder  mark.  Projekten avancerade enligt 

 den  planerade tidtabellen. Användningen av 
budgetmedel skedde nästan enligt pla-
nerna. Medlen från tilläggsbudgeten som 
gavs  under  hösten, det direkta EU-stödet 
samt omkring  en  femtedel av vårens til-
läggsbudget kunde överföras för använd-
ning  under  följande verksamhetsår. 

Genomförandet av investeringar, övervä-
gande renoveringsdominerade, redan för 
tredje året i följd, kommer  till  synes i för-
bättringar av bannätets skick. Av mätarna 
i resultatmålsättningen kan mängderna 
hastighetsbegränsningar och värdet  på 

 banans skick-index  användas för beskriv-
ning av  de  här insatsernas resultat.  I  början 
av året gällde hastighetsbegränsningar  på 
619 spårkilomete  vid årets  slut  var det bara 

 426  spårkilometer som hade hastighets-
begränsningar. Bannätets skick -index,  ett 
genomsnittsvärde som räknas glidande för 

 en fyraårsperiod,  steg från  79 % år 1998 till 
80 % år 1999.  

Disponibla medel 

Av budgetmedlen fick  under  året för RHKs 
bruttokostnader disponeras  2 649  Mmk.  I 

 detta belopp ingick medel som överförts 
från föregående  år (176  Mmk),  nettomedlen 
som ingick i  den  egentliga budgeten  (1 857 

 Mmk),  de intäktsförda  medlen för momen-
tet  (434  Mmk),  vari ingick  24  Mmk  som in-
kommit från EU i  form  av direkt byggnads-
stöd,  de  medel som erhölls i vårens och 
höstens tilläggsbudgeter  (180  Mmk)  samt 

 en  finansiering från EUs strukturfond som 
fåtts  via  ett  moment  inom inrikesministeriet 

 (2  Mmk).  De  disponibla medlen var  19  Mmk 
 mindre  än under  föregående  år.  Överfö-

ringen för användning  år 2000  var  97  Mmk. 
 Av  de  icke utnyttjade medlen återbars  3 

 Mmk  till  staten 

Medelanvändningen  

Under  verksamhetsåret var utgifterna sam-
manlagt  2549  Mmk.  Ökningen jämfört med 
föregående  år  var  59  Mmk  eller  2 %. 508 

 Mmk  gick  till  utvecklingsprojekt,  8  Mmk  till 
 markköp,  1 054  Mmk  användes för inves-

teringar i grundbanhållningen och  979  Mmk 
 utgjorde kostnader för verksamheten. Av 

verksamhetskostnaderna kostade  ban-
underhållet och bandriften mest,  652  Mmk, 

 medan trafikledningen kostade  207  Mmk.  

De  största enskilda projekten inom grund- 
banhållningen och därmed  de  största kost-
naderna gällde  de  genomgripande grund-
förbättringarna av banorna Helsingfors- 
Tammerfors  185  Mmk,  Tammerfors-Seinä-
joki  34  Mmk,  Tammerfors-Jyväskylä  19 

 Mmk, Riihimäki-Kouvola  42  Mmk, Kouvo-
la-Pieksämäki  130  Mmk, Laurila-Rovaniemi 

 50  Mmk  och Karis-Hangö  18  Mmk.  

Utvecklingsinvesteringsmedlen  gick  till 
 nivåförbättringar  på  banan Helsingfors- 

Tammerfors med  116  Mmk  samt elektri-
fieringsarbeten  på  avsnitten Tammerfors-
Björneborg/Raumo  9  Mmk  och Åbo-Toijala 

 47  Mmk.  84  Mmk  användes för banut-
rustning för automatisk tågkontroll och  17 

 Mmk  gick  till  arrangemang som gällde plan-
korsningar. Bygget av stadsbanan Helsing-
fors-Alberga avancerade enligt planerna, 
kostnaderna för detta projekt  under  året var 

 235  Mmk.  

Banförvaltningscentralens  verksamhet styrs 	offentligrättslig serviceverksamhet 
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lntäkts-  och kostnads-

kalkyl  

I  affärsbokföringen skrivs som intäkter av 
verksamheten  de  intäkter som kommer från 

 den  avgiftsbelagda verksamheten, hyres-
intäkter och övriga inkomster. Intäkterna 

 under  det granskade året var  437  Mmk, 
 varav  den  största posten  316  Mmk  var  den 

offentligrättsliga  intäkten banavgifter, som 
inflöt med stöd av speciallagar.  8  Mmk  inflöt 

 tack  vare kontrollavgiftsverksamheten med 
stöd av betalningsbeslutet.  Den  resterande 
delen av intäkterna från  den  avgiftsbelagda 
verksamheten var olika tillståndsavgifter. 
Fastighetshyror och driftsersättningar gav 

 65  Mmk.  De  övriga inkomsterna uppgick 
 till 47  Mmk,  därav av försäljningen av 

utmönstrad egendom  10  Mmk  och  37  Mmk 
 i  form  av planerings- och direkt byggstöd 

från EU. Av det direkta EU-stödet  tog  sta-
ten  hand  om  13  Mmk  till  egna intäkts-
moment, varför dessa medel inte fick dis-
poneras av banhållningen.  De  samman-
lagda intäkterna av verksamheten mins-
kade från föregående  år  med  6  Mmk  eller 
med  1,3%. 

I RHKs  bokföring bokas alla utgifter som 
kostnader med undantag för kostnaderna 
för investeringsprojekt, eftersom dessa 
skrivs  in  i balansräkningen  under  anlägg-
ningstillgångar. Kostnaderna för verksam-
heten var  2 123  Mmk.  Den  största kost-
nadsposten  1180  Mmk  bestod av avskriv-
ningar. Banunderhåll och trafiklednings-
tjänster köps av utomstående företag, det-
samma gäller för fastighetsunderhåll,  spe-
cialist-  och forskningstjänster. Dessa utgör 

 de  största posterna som bokförs som in-
köp, totalt  907  Mmk.  Personalkostnaderna 
var  25  Mmk.  Hyror och andra kostnader 
uppgick  till  totalt  10  Mmk;  de  största pos-
terna var fastighetsskatt, medlemsavgifter 

 till  utlandet, reso kontorshyror och övriga 
hyror. Kostnaderna för verksamheten ökade 
jämfört med föregående  år  med  10  Mmk 

 eller  0,5 %.  

Kostnadsunderskottet före finansiella  pos-
ter  och extraordinära  poster  var  1 685  Mmk. 

 De  extraordinära intäkterna och kostna-
derna bestod övervägande av kostnader 
och skadestånd  I  anledning av oförutsedda 
förseningar  på  grund av skador  på  banorna 
och banarbeten. Kostnadsunderskottet ef-
ter  de  finansiella och extraordinära posterna 
blev  1 698  Mmk.  Enligt intäkts- och utgifts-
beräkningen kunde  man  med intäkterna 
täcka  21 %  av kostnaderna, vilket procen-
tuellt  sett är  lika mycket som  under  föregå-
ende  år. 

RHK  redovisade  18  Mmk  i  form  av mervär-
desskatt och erlade  547  Mmk  i mervärdes-
skatt  på  sina kostnader. Kostnadsunder-
skottet inklusive  moms  var  2 227  Mmk. 

 Kostnadsunderskottet ökade jämfört med 
föregående  år  med  36  Mmk  eller  1,7 %.  

Balansräkningen 

Balansomslutningen var  15209  Mmk.  Ök-
ningen jämfört med året innan var  305  Mmk 

 eller  2,0 %.  

Kapitalvärdet av anläggningstillgångarna 
vid årets  slut  var  15 175  Mmk.  Ökningen 

 under  året  är 297  Mmk.  Investeringarna 
 under  året blev  1 610  Mmk,  varav  1 054 

 Mmk  bestod av ersättande investeringar i 
bannätet. Nedskrivningarna  på  grund av 
överlåten egendom och försäljningar var 

 126  Mmk,  därav  119  Mmk  i  form  av interna 
transaktioner inom staten. Förskotts-
beloppet minskade med  8  Mmk.  De 

 planmässiga avskrivningarna uppgick  till 
1180  Mmk.  

Värdet av ökningarna i järnvägens anlägg-
ningar var  1 585  Mmk.  Därav var utveck-
lingsinvesteringarna och förskotten  531 

 Mmk.  Grundförbättringsinvesteringarna  var 
 1 054  Mmk,  vilket var  108  Mmk  mindre  än 

 avskrivningsbeloppet.  De  årliga ersättande 
investeringarnas värde bör i själva verket 
vara minst  på  nivån  1 600  Mmk,  för att vär-
det av anläggningstillgångarna skall fås upp 

 till  nivån  ca 19000  Mmk,  den  målnivå som 
innebär att järnvägsnätet  är  av  den stan-
dard  som trafiken kräver. 

Kostnadsmotsvarighet  

Till den  avgiftsbelagda verksamhet som 
RHK bedriver hör, enligt avgiftsbeslut av 
trafikministeriet och enligt lagen om betal-
ningsmotsvarighet, utfärdandet av olika 

 slags  användningstillstånd, beslut och tek-
niska bestämmelser samt  den  försäljning 
som sker inom fastighetsfunktionerna och 
kontrollavgiftstjänsterna. Med stöd av  en 

 speciallag debiterar RHK av trafikidkaren  en 
 banavgift, vars betalningsgrunder definie-

ras separat enligt principen att  de  skall 
motsvara  de  övriga trafikformernas kost-
nadsmotsvarighet. 

Intäkterna av  den  avgiftsbelagda verksam-
heten enligt avgiftsbeslutet var  74,3  Mmk. 

 De offentligrättsliga  intäkterna av det här var 
intäkterna av kontrol lavg iftsverksam heten 

 7,9  Mmk  och  diverse  tillstånd och beslut 
 0,2  Mmk.  De offentligrättsliga  intäkterna 

täckte nästan fullständigt kostnaderna för 
prestationerna. Intäkterna för tillstånd och 

Hur banhållningens 

utgifter fördelats  1999  
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beslut som definierades  på  affärsekono-
miska grunder var  0,7  Mmk.  Bidraget som 
dessa prestationer gav var  0,1  Mmk. 

RHKs  fastighetsverksamhet var  den  mest 
betydande av  de  funktioner som prissatts 

 på  affärsekonomiska grunder. Hyresintäk-
tema för RHK var inalles  65,0  Mmk,  varav 

 64,2  Mmk  bestod av hyror av fastighets-
verksamheten. Denna verksamhets övriga 
intäkter var  1,2  Mmk.  Fastighetsfunktio-
nernas sammanräknade intäkter var  65,4 

 Mmk.  Intäkterna har minskat med  0,8 % 
 jämfört med föregående  år.  Det här beror 

 på  minskningen av parkeringsområdenas 
omfattning, vilket har lett  till en 7,0  procents 
sänkning av markhyrorna.  

De  specifika kostnaderna för fastighets-
verksamheten var  52,4  Mmk.  Kostnaderna 
ökade jämfört med  år 1998  med  5,9%. Den 

 största kostnadsposten, fastighetsskötsel 
och reparationer, blev  44,8  Mmk.  De  här 
kostnaderna har gått upp med  6,9 % se-
dan  föregående  år. De  övriga kostnaderna 
har sammanräknat hållit sig  på  föregående 
års nivå. 

Kapitalvärdet av  de  fastigheter som gene-
rerar intäkter var  508  Mmk.  Bruksöverskot-
tet efter separata och gemensamma kost-
nader var  11,7  Mmk,  varför avkastningen 

 på  det placerade kapitalet var  2,3 %.  Fas-
tighetsverksamhetens avskrivningar var 

 15,3  Mmk.  Driftsunderskottet efter avskriv-
ningar var  0,4  Mmk,  med andra ord var bi-
draget  -0,7 %.  Enligt  den  beräknings-
instruktion som Statskontoret slagit  fast  för 

 år 1999  borde avkastningen i kostnads-
motsvarighetsberäkningen  ha  gett  en  no-
minell ränta  på 4,9 % på  placerat kapital. 
Räntekostnaderna var  24,9  Mmk.  Fastig-
hetsverksamhetens driftsunderskott var 

 28,6  Mmk,  med andra ord var bidraget - 
 5,6 % på  det placerade kapitalet. RHKs 

fastighetsbestånd producerade inte det bi-
drag som krävdes. 

Det  är  svårt att öka intäkterna av fastighe-
tema,  på  grund av byggnadsbeståndets 
ålder, skick och läge. Med intäkterna av 
fastighetsverksamheten har  man  årligen 
kunnat täcka  70 %  av  de  kostnader som 
beräknas enligt statens avkastningskrav. 
Två tredjedelar av hyrorna kommer från 
kontorsbyggnader i anslutning  till  järnvägs-
trafiken; hyresnivån för dessa har slagits  fast 
på  affärsekonomiska grunder med beak-
tande av utrustningsnivå och användnings-
ändamål.  På  byggnadernas såväl  under-
hålls- som kapitalkostnader inverkar också 
kostnaderna för  de  utrymmen, ofta delar av 

byggnaderna, som RHK själv disponerar 
över. Det  är  alltså svårt att differentiera  de 

 här kostnaderna, varför kostnadsmot-
svarighetskalkylerna inte ger  en  rättvisande 
bild av lönsamheten. Intäkterna av bostads-
byggnaderna  är 18 %  av alla intäkter. 
Bostadshusens placering och utrustnings-
nivå ger inte möjligheter  till en  höjning av 
hyresnivån. Det blir svårt att ändra RHKs 
byggnadsbestånd  så  att det producerar 

 god  avkastning. Intäkterna av markområ-
dena var  12 %  av intäkterna; dessa intäk-
ter täcker alla kostnader; också räntekost-
naderna för markområdena. 

Utsikter för  år 2000  

Utvecklingsinvesteringarna som gäller  ban-
nätet kommer att fortsätta enligt planerna. 
Upprustningen av bannätet fortsätter  på de 

 banavsnitt som  är  viktiga för trafiken. Finan-
sieringen för i  år är 200  Mmk  mindre  än  fjol-
årets nivå. För utvecklingsprojekt dispone-
rar  vi  över  525  Mmk  och för primärbanhåll-
ningen  1 815  Mmk,  varav omkring  800  Mmk 

 får användas  till  ersättande investeringar. 

Arsverken  enligt 
verksamhet  1999  

---  -Y 
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INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL  

1 000 MK  

INTÄKTER FRÅN VERKSAMHETEN 
Intäkter från avgiftsbelagd verksamhet  325 376  
Hyror och driftsersättningar  64 995  
Övriga intäkter från verksamheten  47 108  

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETEN  
Material,  tillbehör och varor  -  526  
Personalkostnader  -  25 420  
Hyror  -  3 042  
Köp av tjänster  -  906 641  
Övriga utgifter  -  7 008  
Tillverkning för eget bruk  0  
Avskrivningar  -  1180 249 

ÅTERSTOD  I  

FINANSIERINGSINTÄKTER OCH UTGIFTER  
Finartsieringsintäkter  444  
Finansieringsutgifter  -  409  

EXTRAORDINARIE INTÄKTER OCH UTGIFTER 
Extraordinarie intäkter  9 603  
Extraordinarie utgifter  -  22 224 

	

1.1.-31.12.1999 	 1.1.-3112.1998 

328 446 
67 278 

	

437 478 	 47 671 	 443 395  

-  802 
-23813 

 -  3 104 
-912 751 

-7162 
294 

	

-2122886 	-1164907 	-2112245  

	

-1685408 	 -1668850 

139 

	

35 	 -220 	 -81 

2223 

	

-12621 	 -11210 	 -8987  

ÅTERSTOD  II  

INTÄKTER FRÅN SKATTER OCH 
ANDRA OBLIGATORISKA AVGIFTER 

Debiterad mervärdeskatt 	 18 295  
Erlagd mervärdeskatt 	 -  547 244  

-  1 697 994 

28019  
-  528 949 	-  539 636  

-  1 677 918 

-511 617  

RÄKENSKAPSPERIODENS  UTGIFTSÅTERSTOD 	 -2226943 	 -2189535 
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BALANSRAKNINGEN  31.12.1999  

1000MK  1999 1998  

AKTIVA  

AN  LÄGG  N NGSTILLGÅNGAR  
Immateriella tillgångar  I  

Immateriella rättigheter  615 615 1 003 1 003  
Materiella tillgångar 

Jord- och vattenområden  26 801 29 650  

Bygg- och vattenområden  476 181 563 510  
Byggnader  246673 271 162  

Banutrustning  13345856 13 121 219  
Maskiner och inventarier  7 113 8 364  
Inventarier  433 817  
Förskottsinbetalningar och 
pågående anskaffningar  1 071 840 15 174 897 883 710 14 878 432 

OMSÄTrNINGS-  OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar 

Försäljningsfordringar  25 374 24 489  
Övriga kortfristiga fordringar  8 347 1 253  
Förskottsbetalningar  1 33 722 3 25 745  

AKTIVA TOTALT  15 209 234 I  14 905 180  

PASSIVA 

EGET KAPITAL 
Statens kapital 

Statens kapital  1.1.1998 14097454 14097454  
Förändring i kapitalet 
från tidigare räkenskapsperioder  467 635  
Överföring av kapital  2485 572 2 657 170  
Räkenskapsperiodens utgiftsåterstod -  2 226 943 	14 823 718 -  2 189 535 	14 565 089  

FRÄMMANDE KAPITAL 
Kortfristigt 

Erhållna förskott  375 194  
Leverantörsskulder  380 332 334 488  
Redovisning mellan räkenskapsverk  650 558 
Poster  för vidare redovisning  458 725 
Resultatregleringsskulder  3 701 3 520  
Övriga kortfristiga skulder  0 	385 516 606 	340 091  

PASSIVA TOTALT  15 209 234 14 905 180 
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BANFÖRVALTNINGSCENTRALENS  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
31.12.1999 

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

FÖRMÖGENHETSSLAG  1.1.1999 31.12.1999  

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Köpta dataprogram  1 003 388 615  

Immateriellatotalt  1 003 0 	 78 388 615  

MATERIELLA RÄTTIGHETER 
Grus- och andra jordområden  29 650 2 849 26 801  
Byggområden  357 929 89 980 	 2 267 951  
Banområden  205581 5433 	 8083 208231  
Bostadsbyggnader  40545 15827 	 2629 2368 24979  
Övrigabyggnader  230618 10214 	14287 12997 221 694  
Haivfärdiga  byggnader  4 255 1 920 2 335  
Fastigheter totalt  868 578 126 223 	25 001 15 365 751 991  
Bannätets underbyggnad  5 077 754 61 945 284 269 4 855 430  
Bannätets överbyggnad, broar  5841 947 1 023 174 700 137 6 164 984 
Styr-  och säkerhetsanordningar  1 039 657 240 655 95914 1184398  
Fasta anläggningar  på  
elektrifierade bandelar  1 010 240 57 092 70 049 997 283  
Starkströmsanläggningar  151 621 3782 11642 143761  
Förskottsbetalningar  18 641 7925 	23961 34677  
Halvfärdig järnväg  860 814 174 013 1 034 827  

Banutrustning totalt  14 000 674 7 925 	1 584 622 1162 011 14 415 360  
Dataanläggningar  230 279 249 260  
Kontorsmaskiner  61 6 38 29  
Trafikledningens 
kommunikationsapparatur  8 073 564 1 813 6 824  
Inventarier  817 0 384 433  

Maskiner, anläggningar och 
inventarier totalt  9 181 0 	 849 2 484 7 546 

AN LAG  GN  IN G  STILLGÅN  CAR  
TOTALT  14 879 436 134 148 	1 610 472 1180 248 15 175 512  

AVSKRIVNINGAR ENLIGT  PLAN  

Banförvaltningscentralens  avskrivningsprocenter och ekonomiska 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  1996-1 999  

MMK 	 1996  

BANHÅLLNINGEN  1 424  

Inkomster  302  

Banavgift  200  

Inkomst från fastighetsfunktionen  70  

Övriga inkomster  32  

Utgifter  1 726  

Förvaltning  28  

Trafikledning  194  

Underhåll och grundförbättring av fastigheter  41  

Banhållning och -användning  660  

Planering och forskning  19  

Ersättande investeringar  784 

BANNATETS  UTVECKLING  340  

HELSINGFORS—ALBERGA-BANAN  

BANNATETS JORDOMRADEN  2 

BANFÖRVALTNINGSCENTRALENS  

BRUTTOUTGIFTER  2 068 

BANFÖRVALTNINGSCENTRALENS  

NETTOUTGIFTER  1 766 

1997 1998 1999 

1688 1659 1599 

402 441 434 

300 319 316 

70 66 65 

32 56 53 

2090 2100 2033 

31 33 35 

200 210 207 

45 49 67 

671 652 652 

27 18 18 

1116 1138 1054 

207 304 273 

2 83 235 

1 3 8 

2300 	 2490 	 2549 

1898 	 2049 	 2115 
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DATA OM  FINLANDS BANNAT 	KONTAKTUPPGIFTER  

31 .12.1999 	 Banförvaltningscentralen 
PB  185  (Brunnsgatan  6) 
00101  Helsingfors 
Telefon  (09) 5840 5111 

Den  första banan: Helsingfors—Tavastehus  år 1862 	 Telefax  (09) 5840 5100  
Spårvidd:  1 524 mm 	 Internet-hemsidor: www.rhk.fi  

E-post: info@rhk.fi  
Banlängd totalt:  5 836 bankm  
Spårlängd mk1. sidospår:  8 680 spårkm  Överdirektör 
Dubbel- eller flerspårig bana:  507 bankm  Ossi Niemimuukko  
Spår med betongsliprar:  2 479 spårkm  Tfn  (09) 5840 5101 
Bansliprar/km:  1 640 kpl  E-post: ossi.niemimuukko@rhk.fi  
Skarvfritt spår:  4 220 spårkm  Överdirektörens sekreterare  
De  nya rälerna  på  huvudbanorna:  60E1  (vikt  60 kg/m)  Annukka Heinonen  
Elektrifierad bana:  2 234 bankm  Tfn  (09) 5840 5102 
Elektrifieringssystem:  25 kV 50 Hz  E-post:  anna-leena.hemnonen@rhk.fi  
Linjeblockerad  bana:  2 178 bankm  

Strategienheten 
Fjärrstyrd bana:  2 027 bankm  Biträdande direktör  Martti Kerosuo  
Tunnlar:  42  st Tfn  (09) 5840 5120  
Tunnlarnas sammanlagda längd:  25 284 m  E-post: martti.kerosuo@rhk.fi  
Järnvägsbroar:  2 100  st 
Broar över järnvàgen:  803  st Entreprenadenheten 

Antalet plankorsningar:  4251  st, av vilka  3 554 är på  huvudbanorna 
Biträdande direktör  Juha-Heikki  Pasanen  
Tfn  (09) 5840 5131  

Jordområden i  RHK:s  ego: 28 100 ha  F-post: juha-heikki.pasanen@rhk.fi  
Byggnader i  RHK:s  ego: 2 877  st, sammanlagd volym  1,4  milj.  m3  

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

Tekniska enheten 
Biträdande direktör  Markku Nummelin  
Tfn  (09) 5840 5180  
F-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 511 0 

I F-post: airi.kivela@rhk.fi  

Chef  för internationella ärenden  

441 	014  Kari Konsin  

Trycksak Tfn  (09) 5840 5104  
E-post: karLkonsin@rhk.fi  

lnformationschef  
Foto:  Simo Kariluoma, Risto Laine, Markku Nummelin, Kari  Ojanperä,  VA  Timo  Saarinen  
Layout  och  DTP-produktion: Inclus  Communications  Oy  Tfn  (09) 5840 5103  
Tryckeri:  Kirjapaino Libris Oy,  Helsingfors  2000  E-post: timo.saarinen@rhk.fi  
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