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.B.nförvaJtn1ngscentraIen (RHK)
framiar verksam hetsforutsattningarna för jmvgstrafiken som ett
effektivt, tryggt och miljovanhigt

tratflcslag, en del av det inhemska
och internationella trafiksystemet
• 1*11< undertåi1er och Utvecidar
bannätet, ansvarar för trafikens
säkerhet samt erbjuder järnvägsföretagen en konkurrenskraftig trafikled.
• RHK beaktar näringslivets och
kollektivtrafikens behov av
transpoe.
• RHK följer principerna om hållbar
utveckling.
• RHK är en aktiv påverkare inom
trafikpolitiken och i frågor som
gäller trafikleder.

Överd i rektörens översikt

Det gångna året medförde två betydliga

När detta kombineras med insättningen av

Frågorna om verkets utveckling och or-

förbättringar av vårt bannät. Den första av

ny rullande materiel, får passagerarna en

ganisation var starkt framme under året.
snabre,kvämochiljöngare

dessa skedde på sommaren när stads-

dels av verkets internaDeaktUlisrd

banan mellan Dickursby och Kervo togs i

järnvägsförbindelse. Även för godstrafiken

behov, dels av utomstående utredningar.

bruk. Den andra förbättringen skedde vid

det viktigt att transporternas ekonomi är

Banförvaltningscentralens resurser i är i

årets slut, när elektrifieringen av avsnittet
Uleåborg—Rovaniemi slutfördes,

förhållande till dess uppgifter fortfarande

och konkurrenskraft förbättras.
Elektrifieringsarbetena fortsätter, nu

långt från tillräckliga, något som även de
friståenduökgarbetond.

mot öst, mot ryska gränsen frånUlebog

För utveckling av kollektivtrafiken i

och Idensalmi. Avsnittet skall vara färdigt

följd av detta är att de anställda, ochEn

regionen och Huvudstadsregionens sam-

Några konkreta planer på en år206.

i synnerhet ledningen, har problem med

arbetsdelegation redan länge arbetat till-

fast under den fortsänighael

tidsdispositionen. Lösningar på problemet

sammans. De tre parterna har alla behövts

Ban- nuvardegispon,varfö

har sökts dels med resursökningar, dels

och behövs fortfarande, för att spårtrafiken

förvaltningscentralen har gått igång med en

med utveckling av funktionerna och orga-

huvudstadsregionen har staten, städerna

utrednigavfoselktringb-

som en del av regionens kollektivtrafik skall

nisationen. Det viktigaste hjälpmedlet har

utvecklas och bilda ett alternativ till privatbi-

hovet och dess lönsamhet. Det förefaller

varit uppbyggandet av ett funktionssystem

lismen. Det behövs visionära trafiksystem,

som om det bara finns begränsade mäng-

och beredning av en organisationsreform;

planläggningslösningar och naturligtvis vilja

der banavsnitt kvar som kan ha betydlig

båda dessa åtgärder började närma sig

att investera tillsammans.

nytta av elektrifiering.

fullbordan under året.
Införandet av EU:s andra jdrnvägspaket,

Ur banhållarens och -användarens
synpunkt är den nya stadsbanan och det

.

trafikmodell som den medför en lyckad
fortsättning på den existerande stadsbane-

som bl.a. medför öppnande av godstrafiken
för fri konkurrens år 2007 och grundandet

Under året blev det också nödvändigt att

av ett nytt järnvägsverk år 2006, leder till att

helheten. Vi kan med tillfredsställelse kon-

lyfta fram tråkigare omständigheter. Ett

Banförvaltningscentralen tvingas anpassa

statera att detta krävande samarbetsprojekt

evigt problem för vår upprustningsverk-

sig till förändringarna. Det nya verket kom-

har kunnat genomföras enligt planerna och

samhet är de banavsnitt som inte utnyttjas

mer att vara en myndighet som ansvarar för

inom utsatt tidtabell, något som vittnar om

särskilt mycket. Avgörandet om vad som

järnvägarnas säkerhet och kompatibilitet:

seriös kompetens från de medverkande

kan fås till stånd med de till buds stående

av de uppgifter som Banförvalt- endl

parternas sida.

medlen och hur de används är inte bara

ningscentralen nu sköter skall övertas av

banhållarens sak. Frågan är trafikpolitisk,

verket. Den öppna konkurrensen kommer

Den fullbordade elektrifieringen i norr
kunde firas i början av december. Motta-

regionalpolitisk och näringspolitisk, och

också att innebära ny förpliktelser särskilt

gandet som invigningståget fick i Rovaniemi

alla instanser bör få vara med i valet av

för fördelningen av bankapaciteten och för

var rentav översvallande, något som visar

lösningar. Det svåraste är säkert ändå att ta

tidtabellsarrangemangen.

hur viktig elektrifieringen är för järnvägens

fram en totallösning som tillfredsställer alla

utveckling. Det att driften är elektrisk ger

parter. Banförvaltningscentralens uppgift

ändå inte ökade passagerarmängder,

att tydligt ta fram olika alternativ och är

om inte det samtidigt införs förbättringar

beskriva deras verkningar sa heltäckande

för själva resandet. Mellan Uleåborg och

som möjligt.

Rovaniemi förbättrades också banan samt
trafikstyrnings- och säkerhetssystemen.

Under slutet av året lyftes Banfärvaltningscentralens huvuduppgift, att beställa
banhållningsarbeten, starkt fram i samband
med konkurrensutsättningen. När Banför valtningscentralen bildades år 1995 ingick
det i verksamhetsidén en mycket långt
princip om beställning av uppdragen driven
av utomstående så att tjänsterna skulle
upphandlas på den fria marknaden. En
svårigheta novälfugerad
konkurrensmarknad inte just har funnits,
det har blivit beställarens uppgift attså
driva på en utveckling i riktning mot större
konkurrens.
Denna utveckling har avancerat stegvis,
närmast i anslutning till byggproiekt, och
resultaten särskilt för prisutvecklingens del
I fjol togs de förstaharvitupmnde.
stegen mot fri konkurrens inom banunderhållet; erfarenheterna av denna utveckling
blir avgörande för hur vi går vidare. Trygghet, pris och kvalitet är de kriterier som
primärt används i bedömningarna.
Uppdrag i anslutning till banhållningen
gavs i tiden ut till utomstående entreprenörer, och det är Banförvaltningscentralens
på detupgiftahndlesjätr
sätt som förutsätts i lagstiftningen. Vi kommer att g vidare på den modellen.
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Banförvaltningscentralen har till uppgift att

På de övriga banavsnitten hölls passagerar-

ordna förutsättningarna för järnvägsverk-

mängderna konstanta. Resornas snittlängd

samhet. Bannätets utveckling och underhåll

blev kortare.

medan 12,1 miljoner skedde ifjärrtrafiken.
internationella trafiken över östgränsen Den
stod för 252 000 resor. Totalt ökade pas-

utgår från inhemska och internationella

Nästa betydande förbättring för fjärrtra-

trafikbehov. På bannätet i Finland bedrivs

fikens del kommer år 2006 när direktbanan

sagerarmängden under året med 0,4 %.
I passagerartrafiken i Finland har järnvä-

länge person- och godstrafik bara av änså

Kervo-Lahtis tas i bruk. Då blir restiderna

garna en 5 procents marknadsandel. I alla

ett företag, VA Aktiebolag. I banhållningen

mellan Helsingfors och Finlands östra delar

EU-länder sammanräknat är andelen 7 %.

beaktas olika omställningar i omvärlden

igen kortare, samtidigt som tågutbudet

och samband med trafiken. Under året

mellan Helsingfors och Tammerfors kan

diskuterades bl.a. reformer av järnvägs-

ökas. Resorna i fjärrtrafik beräknas alltså

förvaltningen och en utredning som gäller

öka även under de närmaste åren.

Godstrafiken inom landet ökade,

Passagerarmängderna fortsatte

men

Godstransporterna längs järnväg under året

banornas framtid kom delågtrafik
igång.

östtrafiken minskade

var 42,7 miljoner ton gods, en minskning
Resorna i närtrafik på föregående

med 2 % eller 0,8 miljoner ton från rekord-

års nivå

värdet år 2003.

I närtrafiken i Helsingforsregionen togs

Den inhemska trafiken ökade jämfört

till Kervo i bruk i augusti stadbn

med föregående år med 5 %. De internatio-

204.

nella järnvägsgodstransporterna minskade

att öka I fjärrtrafiken

Antalet resor i fjärrtrafik ökade för tredje
året i följd, ökningen var 2 % jämfört med

Passagerarvolymen Helsingforsregio-

med 11 %, eftersom trafiken över östgrän-

föregående år. I trafiken över östgränsen

nens närtrafik hölls på föregående års nivå.

sen minskade med 16 %. Transitotrafiken

sjönk antalet resor något, minskningen

Trafiken i SAD -området minskade något

hölls på föregående års nivå och trafiken

var2 %.

övriga delen av regionen fick ökad mend

Antalet resor i fjärrtrafik är tillbaka uppe
samma nivå som år 1997, när grän- på
sen 12 miljoner resor för första gången

I europeiskt perspektiv har järnvägarna

Även i närtrafiken finns det goda förut-

i Finland stor marknadsandel. Med andelen

sättningar för tillväxt.

ligger Finland bland toppländernaca25%

överskreds. Under år 2004 skedde den
på stambanan störapgekni

västerut ökade med 17 %.

passagerarvolym.

i Europa i detta avseende, Inom EU är
järnvgasdeltornpai

Den totala passagerarmängden

mellan Tammerfors och Helsingfors, där

gick över 60 -miljonersgränsen

hastigheten höjdes på sommaren 2003.

I passagerartrafiken företogs år 2004 inalles

på andra banavsnitt i södra och Också

miljoner resor, av vilka 48,0 miljoner60,1

västra Finland ökade passagerarvolymen.

gjordes i närtrafiken i Helsingforsregionen,

En arbetsgrupp tillsatt av kommunika-

Resor i persontrafiken, milj.

Personkilometer, milj.

Godstrafikens transportvolymer,
milj, ton

60
50

Nartrafiken

Närtrafiken

Fjärrtrafiken

Fjärrtrafiken

snitt bara 16 %.
Förvaltningsreformer på väg
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tionsministern för att dryfta utvecklingen

Bannätets omfattning granskas

av trafikens och trafikledernas förvaltning

Efterfrågan på järnvägstransport har på

RHK analyserade de nedläggningshotade

betonade i sitt betänkande på våren 2004

till grund förbanor,fötimne
visabntgrdmiskabeylgt.

åtgärderna och besluten skall fås på bred

den gemensamma strategiska grunden

Eftersom flera av dessa banor nu börjar

basis. Arbetet kommer att slutföras under

för trafikiederna och behovet av närmare

vara i behov av fullständig upprustning,

samarbete på vissa delområden.

det motiverat med ingående utvärde-är

Samtidigt fick ministern ett betän-

-....

ringar av avsnittens betydelse i vårt lands
transpoifukchgransde

kande som gällde utvecklingsbehoven
för järnvägstrafikens förvaltning och an-

regionala betydelse.

ordnandet av vissa myndighetsuppgifter.

Banförvaltningscentralen gick på hös-

Dess utgångspunkt är ett EU-direktiv som

ten 2004 igång med en diskussionspro-

kräver att en säkerhetsmyndighet som är

cess där kommunerna, näringslivet och
friståend aukrhålengdas

landskapsförbunden tillsammans med

för järnvägssektorn.
Arbetsgruppen analyserade bl.a. möjligheterna att grunda ett säkerhetsverk som
verkar gemensamt för flera olika trafikformer.
Gruppen bestämde sig dock för att inte föreslå ett sådant på grund av motstånd från fö-

NecHäggningshotade banavsnitt som är föremål för granskning
536 km
Tidsplanen för investenngsbehoven
2005-2010

427 km
Tidspianen för investeringsbehoven
2010-2015

reträdarna för vissa trafikgrupper. Frågan om
hur stort ämbetsverk det nya järnvägsverket
skall bli lämnades öppen; utredare tillsatta
av ministeriet har under hösten kommit med
synpunkter på frågan.
KOLARI

Konkurrensläge nppstar nom

ROVANIEMI /

godstrafiken

Marknaden för godstrafik på jãrnvägarna

TORNEÅ

år 2007 för nya trafik- öpnasibrjv

KEMI

företagare. Det innebär en stor kulturell

BRAHESTAD ULEABORG

VARTIUS

omläggning i branschen i Finland och ett
KARLEBY

helt nytt uppdragsområde för RHK, som ju
skall ansvara bl.a. för sammanjämkningen

VASA

av de olika trafikbolagens tidtabellsönske-
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nya aktörerna har förutsättningar att de

RAUMO

bedriva trafik på vårt järnvägsnät. För detta
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krävs det av RHK vidgade kompetensom-
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Banförvaltningscentralen skall se till att
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Målsättningarna överträffades beträffande

Ett projekt för förnyande av utrustningen

av tågtrafikens viktigaste konkurrensför- en

som ger visuell passagerarinfo på stationen

delar, punktligheten, både i fjärrtrafiken och

i Tammerfors avancerade utmärkt och de

i lokaltrafiken. Lokaltrafikens punktlighets-

togs i bruk genast efternyalägir

procent var 98,7 och fjärrtrafikens 91,7. Det

årsskiftet. Detta slags informationssystem

ett utmärkt resultat även internationell är

har också installerats på stationerna i Toijala

Utvecklingen av
plankorsningsolyckorna 1960-2004
Antal olyckor totalt
I Antal skadade i olyckorna

Antal omkomna i olyckorna
250

ochTavsteu,därånigae

jämförelse.
funnits.

200

verkande. En utmaning för banhållaren var

Tekniska framsteg ger

150

att få banhållningsarbetena att löpa enligt

ökad trygghet

Detta slags resultat kan bara nås med
gemensamma ansträngningar av alla med-

trafikerade avsnitt, en annan var attplanå

Byggandet av trafikstyrnings- och säker-

tekniska anläggningarna att fungera fåde

hetsanordningar ledde till att de banavsnitt

100

som omfattas av den automatiska tågkont-

störningsfritt.

rollen nu är fler; det senaste tillskottet är
sträckanUleåbog—Avim.Heladt

Trafikiedningen spelar
en viktig roll

trafikerade bannätet kommer att omfat-

Banförvaltningscentralen skall ansvara för

tas av den automatiska tågkontrollen före

trafikstyrningen på bannätet och för de

utgången av år 2006.

60 65 70 75 80 85 90 95 00 03 04

Antalet plankorsningar på statens
banor sammanlagt 1960-2004

system som behövs. Under året fortsatte

Trafikbolaget har tagit ny rullande ma-

automatiseringen av styrningen enligt plan,

teriel i bruk och ytterligare anskaffningar

så att bolaget VA Aktiebolag, som prod uce

aktuella. RHK har godkänt en ny typ är

8000

av biltransportvagnar och har också gjort

7000

förberedelser med tanke på införandet av

6000

Trafikstyrningspersonalen fick under

rälsbussar och nya sowagnar. Besiktnings-

5000

till ett nytt hjälpmedel, när höstenilgå

systemet för rullande materiel RAHKAT har

tågövervakningssystemet JUSE togs i bruk.

varit i bruk ett år och erfarenheterna av det

Det är ett datasystem som kan följa med

goda. Systemet används för övervakning är

trafiken på hela bannätet. Det ger styrnings-

av att materielen är i trafikskick och att

personalen möjlighet att i förväg upptäcka

besiktningarna är kraft.

-ratfiksyngjäera,udminsk
enligt plan.

sinperoal

trafikstörningar och hindra störningssitua-

Det nya radiokommunikationssystemet

tioner från att sprida sig. En extra fördel är

har redan använts på prov i Pieksämäki-

är en faktabas för meddelandena atde

regionen. Systemet kommer att ersätta

resande.

tilde

6065 70 75 30 85 90 95 00 030

mellan trafikledningen och lokförarna. Det
Informationen till passagerarna

nya systemet baseras på allmän europeisk

blir bättre

järnvägsstandard (GSM-R) och det kommer

Systemen för högtalaranmälningar har

att vara till nytta på många andra sätt än
barföstkomuni,.exfördat-

Likaså har de slitna bildskärmarna för pas-

verföring mellan säkerhetsanordningarna.

sagerarinfo börjat bytas ut systematiskt.

Kommunikationssystemet för kontakterna

370)0
27700

det gamla analoga systemet för kontakt

granskats och bristerna har avhjälpts.

4000

mellan trafikledningen och förarna, som

Trafiken pä bannätet

skall höja säkerheten och smidigheten, har

31.12.2004

börjat kallas RAILI.

Godstrafik

Person- och godstrafik

I

Nya bestämmelser

Reglerna för tågtrafikens säkerhet har
förnyats. En kompetenslag, som definierar kompetensvillkoren för personer som
arbetar i säkerhetsuppdrag för järnvägen,
blev klar slutet av året. Kompetenslagen

ROVAN/

och RHK:s nya bestämmelser om hälsotillstånd gäller från den 1 lanuari 2005. En

TORN
KEMI 1

ny tågsäkerhetsstadgan blev också färdig i
slutet av år 2004. Denna nya stadga kom-

BRAHESTAD IJLEABORG

mer att tillämpas från och med början av
juni 2005.

KARLEBY

Det säkerhetsdirektiv som EU godFinland. Säkerhetsdirektivet och kompatibi-

j

litetsdirektivet har medfött livlig verksamhet
säkerhetsstyrning, uppgjorts olika tekniska

NTIOMAKI
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kände på våren styr verksamheten äveni

I hela Europa; det har upprättats system för
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specifikationer för kompatibilitet samt annat
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standardiseringsarbete.
Det europeiskasamarbetet

Genom att delta aktivt lär vi oss europeiska
förfaringssätt, vi bevakar Finlands intressen
och säkerställer att järnvägssäkerheten bevaras på högsta europeiska nivå. På hösten
godkändes de tekniska specifikationerna

Säkerhetsanläggninga
3112.2004

Automatisk tågkontroll

Linjeblockering och fjärrstyrning
Linjeblockering

Enskilda säkerhetsanläggningar

0

för de första delsystemens kompatibilitet.
EU har grundat ett ämbetsverk för järnvägssäkerhet och alla EU-länder förväntas se till
de grundar nationella myndigheter förat
järnvägssäkerheten. I Finland kommer ett
som heter Järnvägsverket att inleda organ
0

verksamheten på hösten 2006.

°

År 2004 var det för första gången möj-

0

ligt för andra än VR -koncernbolagen att på

° °

TORN

egen hand utntja järnvägsnätet. Det blev

KEMI

i lag tillåtet att utntja nätet för banarbete

BRAHESTAD LEÅBORd_

och museal trafik. En förutsättning för utnyttjandet av banorna var att RHK utfärdat

ROVANIEtVN,/

KARLEBY

.......

ett säkerhetsintyg och att företaget ingått
avtal om bananvändningen samt att ban-

.

VASA

anför VR -koncernen I banarbetsbranschen
som hade giltiga säkerhetsintyg, samt fem
sammanslutningar som drev trafik med
museitåg.
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Säkerheten på stationsomradena
ö rb ättras

Banförvaltningscentralen har under de
på åtgärder för attsenatår
förbättra passagerarnas säkerhet på sta__

tionsområdena. I samband med byggandet av nya stationer längs stadsbanorna i
huvudstadsregionen har system för övervakningsvideo byggts. Numera finns det
videoövervakning på så gott som alla mer

Plankorsningarna de farligaste
ställen

trafikerade stationsområden.

Säkerhetsmålen för järnvägstrafiken nåddes,

förekommer också, i samarbete med tra-

med undantag för säkerheten plankors-

fikbolaget. Avsikten med övervakningen

ningar. Goda tekniska lösningar, kompe-

att öka passagerarnas trygghetskänslaär

tenta anställda och sunda attityder bidrog

och att förebygga ofog. Insatserna för att

till att det inte under året inträffade några

höja säkerhetsnivån på stationerna inriktas

800000

svåra järnvägsolyckor. Däremot förekom

framdeles på sammanjämkning av över-

600000

det liksom under de föregående åren plan -

vakningsåtgärderna för att den vägen öka

korsningsolyckor; de var många och hade

effektiviteten och spara kostnader.

Övervakning med personal på platsen

Kontrollavgiftsfunktionerna

Banförvaltningscentralen granskar pas-

8 personer och 15 ska-olyckrnam

sagerarnas biljetter över hela bannätet.

dades. Utmärkande för dessa olyckor var

Målet med kontrollverksamheten är att

att de nästan alltid inträffade på banavsnitt

hålla antalet passagerare som reser utan

med liten trafik. Den värsta olyckan skedde

biljett så lågt som möjligt och därmed

i januari på banan mellan Torneå och Kolari,

påverka järnvägstrafikens lönsamhet och

I nio fall var detdärfyamnisko .

biljettpriserna. År 2004 utökades kontrollen

bilar som körde in i sidan på tåg.

i fjärrtrafiken betydligt.

Ofog som stenar på skenorna, sten-

Kontrollavgiftsenheten hade 31 bil-

kastning på tåg och annan skadegörelse

jettkontrollörer och sex kontorsanställda.

av motsvarande slag förekom mindre ofta

Antalet passagerare som kontrollerades

föregående åren. Ofoget mot- änuder

var i närtrafiken 610 000 och i fjärrtrafiken

arbetas i mån av möjlighet med ökad och

Ökningen jämfört med året 130.
innan var 5 000 i närtrafiken och 25 000
ifjärtaken,Avoliärtafken
skedde 65 % i SAD -regionen och 35 %
VA - regionen.
Andelen passagerare som reste utan
giltig biljett kunde under år 2004 minskas
% (år 2002 var den 4,6 % och rtil3,1
2003 3,5 %). Antalet kontrollavgifter som
utskrevs var 19 000. Av dem kunde något
över 70 % indrivas.
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Utvecklingen av Banförvaltningscentralens

Banomgivningarna förbättrade

funktionssystem har också betytt att miljö-

Den generella planeringen av en förbättring

frågorna omvärderats och att ett nytt sys-

av banklassen för avsnittet Seinäjoki

tem för miljöstyrning utarbetats. Under året

kom igång på hösten 2004, och-Uleåborg

slutfördes en auditering av miljösystemen

samtidigt en omfattande miljökonsekvens-

hela den förvaltningsgren som sorterar
kommunikationsministeriet; ett re- under
sultat av detta är att RHK:s miljörelaterade

bedömning. Hur omfattande arbetet är
visas av avsnittets längd, över 300 km.
Projektet som gällde banomgivningarna

verksamhet omprövas.

i Lahtisregionen gick vidare från planering till

En följd av miljöbedömningen var att

realiseringsfasen. Målet är att med stöd av

RHK:s resurser för miljöarbete ökade un-

EU gå igång med åtgärder för att förbättra

der året, både med pengar och så att två

banomgivningarna i Lahtisregionen med

hela kollektivtrafiken. De nya stadsbanorna

nya miljötjänster inrättades. Riktlinjerna för

motverkande av buller och vibrationer,

har medfört en alldeles ny uppsyn hos flera

RHK:s miljöverksamhet kommer framdeles

rening av marken och grundvattnet samt

av flera av stationerna för lokaltrafik i Hel-

att tas ur kommunikationsministeriets tredje

förbättring av landskapsbilden.

singforsregionen. Därtill har RHK företagit

miljöprogram, som började beredas på
2004.
Rikstäckande mål för buller- och

hösten

Projekt för förbättring av marken och

årsreparationer på de stationer som tillhör

grundvattnet företogs i Lielahti, Tammerfors

verket. År 2004 var tyngdpunkten för års-

och i Haxböle, Vanda. I Pursiala i S:t Michel

reparationerna fasadmålningar.

en undersökning för bedömning slutförde

I och med att trafikledningen automa-

vibrationsbekämpningen

av grundvattensriskerna på platsen för

tiseras blir stationsbyggnader obehövliga,

Arbetet för att minska bullret kommer hädan-

ett utmönstrat impregneringsverk, innan

särskilt i östra och norra Finland. Det har

efter, och fram till år 2020, att baseras på ett

pilotförsöken som förbereder den egentliga

samtidigt lett till att stationernas upp-

riksomfattande program för buller- och vibra-

iståndsättningen kommer igång.

värmda vänthallar fått stängas, eftersom

tionsbekämpning som färdigställdes i april
har redan för sin del genomfört204.RHK

oövervakade byggnader ideligen utsätts för
ofog. I sådana fall har utrustningsnivån vid

programmet, särskilt i Helsingforsregionen.

Välskötta stationsområden ger
bättre konkurrenskraft

Ett stort projekt för byggandet av bullervallar

Välplanerade och välskötta järnvägsstatio-

försetts med regnskydd i samklang med

kommer att slutföras år 2005.

ner jämte omgivningar är en väsentlig del av

områdets allmänna uppsyn.

EU-kommissionen kommer att kräva att

perrongerna förbättrats genom att dessa

konkurrenskraften för järnvägstrafiken och

även Finland från år 2007 inkommer med
rapporter om bullersituationen. För hanteringen av buller från trafik och för samlande

Tr

T

av aktuella uppgifter om bullersituationen har
ett av miljöministeriet koordinerat projekt,
Melutta, startats.
Att få bukt även med de vibrationer och
skakningar som järnvägstrafiken får till stånd
hör till de viktigaste miljömålen för RHK i
framtiden. Bakom målsättningen ligger en
rapport av VTT hösten 2004 om mätning och
klassificering av trafikvibrationer i Finland.
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Utvecklingen av en bandatabas

har utvidgats till basunderhållet, alltså

Utvecklingen av ett system för
infrastyrning har börjat

ger effektivare underhåll

skötsel- och driftuppdrag. Redan i flera

Utvecklingsarbetet för framtagning av ett

Arbetet för att utveckla en baninspektions-

har enstaka uppdrag givits ut med an- år

för infrastrukturell styrning komsytem

vagn och en databas för inspektionsresultaten avancerade väl. De avstånd och

Konkurrensutsättningen av banhâllningen

Under året gjordes en anbudsförfrågan

igång under året. Register- och serviceavtalen för banhållningen preciserades. Under

om basunderhållsentreprenader för tre di-

slogs principerna fast för det framtida året

strikt i norra Finland. Uppdragen omfattar

utvecklingsbehovet beträffande register

budsförfarande,

växelpositioner som ingår i bandatabasen
banavsnitt nu kan kontrolleras utgående
ochdatbser.Ainkadförst

underhåll av banan, säkerhetsanordning-

har kontrollerats, så att alla elektrifierade
från uppgifter i databasen utan betydande

hand på kartläggning av de nuvarande

arbete. Kontrollerna av avstånd och extra

fastigheterna. Valet av entreprenörer var

problemen och på förbättringsförslag för

växelpositioner på de icke elektrifierade

ännu öppet vid årsskiftet. Underhållsavtalet

deras del, likaså skapades en vision av ett

banavsnitten fortsätter.

mellan RHK och Oy VR -Rata Ab ändrades
hösten så att avtalet från juli 2005 intepå

intrastyrningssystem för RHK.

ama, elektrifieringssystemen. till och med

mera omfattar de konkurrensutsatta distrikten i norra Finland.
Konkurrensutsättningen har också
kopplingar till det nya systemet med regionala disponentfunktioner, som infördes i

Spridningen av baninspektionsresulta

En viktig beståndsdel i definitionen av

sker via webben; vanligen står resulta--ten

-strategi för RHK var bandata och enIT

ten t.ex. till underhålisföretagens förfogande

banornas nuläge samt användningsbeho
-strategin styr för sin del det framtida-yen.IT
infrautvecklingsarbetet.

redan ett dygn efter att mätningarna gjorts.
inspektionsresultatens goda tillgänglig- Just
het ger underhållsarbetet ökad effektivitet
och det kan inriktas bättre.

början av år 2004 i norra Finland. Disponen-

Mot slutet av året slutfördes ett projekt

tens viktigaste uppgift är att bevaka RHKrs

för schematisk återgivning av spåren på
visas inte aljärnvgstfikpe.D

intressen i anslutning till entreprenader och
andra arbeten.

bara alla de rent tekniska uppgifterna
Bannätets geometriska skick
(skick -index)
Det årliga skick-indexet är ett medeltal av de
vårmätningsresultat (vårmätningfyrasent är

en mätning av servicenivån på det geometriska
skicket).
100

2002

2003

2004

Det maximala värdet för skick -index är 100, vilket
innebär att bannätet fullständigt uppfyller de uppställda kraven pa geometriskt skick.

Slipning och kontroll av räls

om spåren utan också uppgifter om de

Den maskinella rälsslipningen, företagen

olikabngårdsefuktion.Där
ingår utöver tekniska data om spår, växlar,

med ett tungt schweiziskt rälsslipnings-

säkerhetsanordningar och elektrifierings-

tåg med 40 slipstenar, genomfördes i

installationerna också uppgifter om tillåtna

augusti-oktober. De slipade banavsnit-

hastigheter och axeltryck samt uppgifter

ten var Helsingfors-Dickursby (alla spår),

om perrongerna för passagerare och gods.

Dickursby-Kervo (stadsbanans spår),

slags banscheman har visat sig vara Deta

och Toijala-Loimaa. Kouvla-Pieksäm

nyttiga dokument både för trafikstyrningen

Likaså kontrollerades de helsvetsade

och för förvaltningen av egendomen för

rälerna längs huvudbanorna inte bara med

banhållningen.

normala metoder utan också med en särskild vagn för ultraljudskontroll.

Lönsamheten ett bekymmer för
fastighetsfunktionerna

Banarbetena under sommaren

I samband med att Banförvaltningscentra-

gav fina värden

len grundades år 1995 blev RHK ägare till

Det geometriska underhållet av bannätet

t__ .,.- '

c.

. I—..

4 000 järnvägsbyggnader. Redan dåöver

blev lyckat under året. Banmätningarna

den största delen av byggnaderna inte var

hösten 2004 gav ett värde för bannä- på

längre i bruk för järnvägens syften. Det har

tets geometriska skick (GKPT) på 97 %,

varit svårt att få byggnaderna uthyrda på

mot 93 % hösten 2003. Särskilt positivt

Banavsnitt med liten trafik

var det att antalet kilometer med betyget

stängda

har det varit nödvändigt att reparera dem

"icke tillfredsställande" hade minskat till

Därmed har det trafikerade bannätets

bl,a. för att undvika förfall, trots att kost-

en procent av hela bannätet, vilket är det

längd minskat med 109 km. Banan Pe-

naderna för detta inte kunnat fås tillbaka i

lägsta värdet någonsin. Det kan också

siökylä-Taivalkoski (82 km) stängdes

av hyror. Flera av de byggnader som form

konstateras att andelen banor i berömligt

för all trafik den 1 .7.2004. På banan har

i början fortfarande användes av järnvägen

skick hade stigit till 39 procent. Till de goda

kommersiell trafik inte förekommit sedan

har sedermera tagits ur bruk i rationalise-

resultaten har bl.a. kampanjen för byte av

år 2002. Det reguljära banunderhållet på

ringens namn.

syllar medverkat.

grundavesläochåigak.And

Skapandet av en
fastighetsstrategi kommit igång

men banan skall inte banuphörde,

Bannätets skick -index, som räknas

rivas. På samma sätt stängdes 1.9.2004

som ett medelvärde för vårmätningarna

Kolari-Akäsjoki (1 7 km) ochbanvsite

fyraårig period, sjönk dock nå- under

För Banförvaltningscentralens fastig-

got. lndexet drogs ned av de dåliga vär-

hetsfunktion har det uppställts målet att

dena som uppmättes våren 2003 efter den

intäkterna av fastighetsverksamheten

stränga vintern.

Niesa-Rautavaara (10 km).

skall uppväga de årliga totalkostnaderna
för fastighetsinnehavet, inklusive renoveringar. Samtidigt skall den andel som
täcker kapitalkostnaderna ökas betydligt.
fortsatta åtgärderna i anslutning tillOmde
fastighevrkmnbstäerRHKi
fastighetsstrategi, ett arbete som inlettsen
hösten 2004.

på

De byggnader som RHK disponerar
över indelades under året i kategorierna
ekonomiskt fungerande byggnader och övriga byggnader. De byggnader som fungerar ekonomiskt beräknas ha hyresintäkter
som täcker deras underhållskostnader. De
övrigabynde krmfölust.
Med arrendeintäkterna för markområden
inräknade antas fastighetsverksamheten
skapa ett skäligt överskott.
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Satsningarna på upprustning av banorna

att tillgå för dessa investeringar. Anslaget i

vore det nödvändigt med ersättande inves-

görs systematiskt. Tack vare förbättringsar-

tilläggsbudgeten på hösten hann dock inte

teringar på nivån 170 miljoner euro årligen

betena kunde hastighetsbegränsningarna

användas under år 2004.

i flera år framöver.

hållas på samma nivå som året innan, Vid

Inalles ersattes omkring 420 000 gamla

årets slut gällde begränsningar på 300

träsyllar med nya av betong, på olika håll

De tilläggsbudgeter som gavs bankilometr.

i landet, Det motsvarade ett ca 255 km

året ledde till att inga fler begräns- under
ningar behövdes.

lades pålångtjärvsbye.Nl
140 bankilometer och cirka 60 nya växlar

Anslaget för ersättande baninvesteringar i statsbudgeten för år 2004 var bara

monterades. Makadamsållning företogs på
49 bankilometer.

miljoner euro, men tack vare överförda106

Välplanerade arbeten låter

medel från år 2003 och tilläggsbudgeterna

Banöverbyggnad och bangårdar

trafiken löpa

hade RHK totalt drygt 170 miljoner euro

förnyade

Den största delen av upprustningsprojekten

Till de mest betydande upprustnings-

företas på banor som är i bruk. Detta förut-

projekten under året hörde banavsnitten

sätter omsorgsfull planering av arbetena så
Seinäjok-Ulåbrg,KumRaoL-

I spåret lagda sliprar, milj, st
Betong
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atsörnig fkemras.Md

mäki-Villmanstrand, Pieksämäki-Kuopio,

planering och övervakning av arbetena god

Viinijärvi-Siilinjärvi samt Rovaniemi-Misi.

kan trafikens smidighet och exakthet påver-

vanligaste arbetena var förnyande avDe

kas betydligt.

banöverbyggnaden, d .v.s. syllar, skenor

I vissa fall passas banarbetena in un-

och makadamlagret. Till största delen

der särskilda för ändamålet avsedda tra-

slutfördes upprustningen av avsnitten Ku

fikavbrott, så att tågtrafiken under tiden

Luumäki-Villmanstrand och-moRau,

sköts med temporära transportmedel eller

Rovaniemi-Misi. Vissa avslutande åtgärder

specialarrangemang. Det gör att arbetena

återstår på dessa avsnitt.

kan genomföras snabbare och effektivare

Det största uppdragen under de när-

annars. Under året förekom detta slagsän

maste åren är upprustningen av avsnittet

på avsnitten Luumäki-Villmanstrand, bygen

eftersom detta avsnittSeinäjok.-Ulåbrg,

-Jyväskylä och Uleåborg-Ro- Tamerfos

har mycket livlig trafik och är enkelspårigt.

vaniemi.

Renovering av bangårdar är en viktig

Den ökade finansieringen som beviljades

av arbetet för att förbättra bannätets del

i tilläggsbudgeterna på våren och hösten

funktion. Det mest betydande arbetet av

har varit oundgänglig för basunderhål- 204

det här slaget under året var godsbangår

let. Med tanke på en förnuftig ekonomisk

i Uleåborg. Andra ombyggnadsarbeten-den

uppläggning av banhållningen vore det att

skedde i Kemi, Rovaniemi, Kalvitsa och

föredra att en tillräcklig årlig finansiering

Nya mötesspår för tåg i Torkkeli och Otav.
Länkipohja togs i bruk under året.

samband med den egentliga statsbudgeten.

Trots att bannätets skick avsevärt

kunde arbetena utföras med tillräcklig Isåfal

förbättrats under det gångna året, så är

förvarning, så att de också kan beaktas i
uprstnigabe klr.Föat

nedgångsspiralen inte skall börja på nytt

av banunderhållet kunde slås fast redan

planeringen av tågtidtabellerna.

Konkurrens ger ökad effektivitet

Bannätets överbyggnadsålder

RHK konkurrensutsätter redan nu över

31122004

hälften av sina investeringsuppdrag och när

0 - loår
1120år

det gäller nya byggprojekt, som direktbanan

21 - 30år

Kervo-Lahtis, är så gott som alla arbeten

över 30år

upphandlade med anbudsförtarande. Ban förvaltningscentralen köper efter anbud upp
banmaterial med fleråriga kontrakt, för att
producenterna skall garanteras så jämnt

1

produktionsflöde som möjligt. Det gör pri-
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av underhållsuppdragen.
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anskaffningarna av säkerhetsanordningar
samt elektrifieringsarbetena.
Investeringar i trafikledning
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Under året togs ett nytt trafikiednings- och
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Av de stora utvecklingsprojekten slutför-

Kervo stadsbana äppnad

avsnittet Mäntsälä-Hakosilta blivit slutförda

des två under år 2004, stadsbanan till

för trafik

har spårbyggnaden på denna sträcka kun-

Kervo och elektrifieringen av banan mel-

Arbetena för byggande av stadsbanan till

nat komma igång. Jordbyggnads- och bro-

lan Uleåborg och Rovaniemi. Några nya

Kervo slutfördes under året. Banan togs i

arbetena på avsnittet mellan Mäntsälä och

storprojekt inleddes inte. Byggandet av

bruk i augusti 2004.

Kervo inleddes under året. Elektrifieringen

direktbanan Kervo-Lahtis, elektrifieringen

Tack vare stadsbanan kunde lokaltågs-

av banan Uleåborg-ldensalmiNartius samt

trafiken utökas, när de två östliga spåren

För byggherrefunktionerna har RHK

installationen av automatisk tåg kontroll och

reserverade för lokaltrafik. Som mest är

anlitat en projektledningskonsult med

pilotfasen för inrättandet av radiosystemet
avancerade väl.

av banan har också kommit väl i gång.

har stad sbanan kapacitet för tåg med 10
GSM-R

uppgift att anordna anbudsförfarande melminuters val,

Förlängningen av stadsbanan från Dick-

lan bl.a. entreprenörerna. Trots det ingår
entreprenörerna sina avtal direkt med RHK.

ursby till Kervo var ett samprojekt för RHK

Projektet är så omfattande att det spjälks

och städerna Vanda och Kervo. Banan är till

upp i delentreprenader av lämplig storlek.

den markdisposition som baserar stödfr

Konkurrensutsättningen ger liksom den

sig på spårbunden trafik.

omsrgfulapnei vtraderna kostnadsbesparingar, vilket är till

Med eltåg tiM Rovaniemi

den ansträngda totalfinansieringen, hjälpför

Tyngdpunkten för banelektrifieringen låg i

tros

att kostnadsnivån stigit avsevärt.

norra Finland. Elektrifieringen blev under
på sträckan mellan Uleåborg åretsluföd
och Rovaniemi. I december2004 öppnades
banan för elektriskt driven trafik.

Direktbanan ger betydliga
fördelar

Direktbanan är i många avseenden ett näs-

För närvarande pågår elektrifieringen

tan unikt projekt, eftersom det i Finland var

av banorna Uleåborg-Kontiomäki-Vartius

senast på 1970-talet som en motsvarande

Kontiomäki till ldensalmi. Enligtochfrån

direktbana byggdes, mellan Jämsänkoski

planerna skall eltågen kunna trafikera dessa

Jyväskylä.

avsnitt år 2006.

Direktbanan Kervo-Lahtis skapar förut-

Ombyggandet av järnvägar för elektrisk

sättningar för utvecklingen av person- och

ett samhällsekonomiskt lönsamt driftä

godstrafik till östra Finland och Ryssland.

projekt, som förbättrar järnvägstrafikens

Banan leder också till att bankapaciteten på

verksamhetsförutsättningar. Det är också
viktig miljöinvestering.

stambnfråHeligosutfrökad
en

kapacitet för eventuella nya trafikbehov.

I samband med elektrifieringen företas

Direktbanan är avsedd för snabb per-

också upprustning av banan, som stärkning

sontrafik och för godstrafik. Den blir dub-

av banöverbyggnaden och ombyggnad av

belspårig och elektrifierad, linjeskyddad

bangårdarna

och försedd med automatisk tågkontroll.

Direktbanebygget avancerar raskt

delen går banan i samma terrängkanal

Plankorsningar saknas helt. Till största
Bygget av direktbanan Kervo-Lahtis har avancerat enligt planerna. Tack vare att de åtta
jordbyggnads- och broentreprenaderna på
16

och

Elektrifiering av bannätet

som den existerande motorvägen, vilket

31.12.2004

med tanke på miljön är en fördel. Banans

Elektrifierad

totala längd blir 74 km, varav 63 km ett helt

byggnad
Under

nybyggt avsnitt. Direktbanan skall vara klar
hösten 2006.

på

-f

Inrättandet av automatisk
tågkontroll fortsatte

Byggandet av anordningarna för automatisk
tågkontroll längs banorna fortsatte. Under

/

togs tågkontrollen i bruk på sträckorna året
-Rovaniemi, Rovaniemi -Kemijärvi. Lauril

ROVANIEMI

Laurila-Torneå, Uleåborg-Laurila och On

TORNEA

Det sammanräknade-vesiHapmäk.

KEMI

längden för dessa avsnitt är 394 km. I

I

'

BRAHESTAD IULEÅBORG

år 2004 hade inalles 3 651 ban-sluteav
kilometer i landet automatisk tågkontroll.

RLEBY

TIOMAKI

Målet är att alla banor med persontrafik
tågkontroll år 2006.

1IDENSALMI

VASA

och de viktigaste godstrafikbanorna skall
ha

EINÄJOKI KUOPIO.
JYVÄSKYLÄ

Tågkontrollen ser till att de högsta tilllåtna hastigheterna inte överskrids. Om

BJöRNE BORG

så sker, saktar systemet automatiskt ned

TAM

RAUMO

tåget, vid behov kan tåget helt stoppas.

VARTIUS

Det nya radiosystemet RAILI

rvFO'a'T MId-IEL

JOENSUU

/

NIIRALA

'\AHTIS KUVOL 4ATRA
.4 '
VAINIKKALA
k
FREDRIKSHAMN
ÅBO
KOTKA
HANdSINGFORS

iprovbruk
Byggandet av det nya radiokommunikationsnätet RAILI enligt järnvägsstandarden
fortsatte under året, Efter att detGSM-R

Beredskapen inför nya projekt

året uppgjordes en generalplan för Ilmala

ökas

bangård och en preliminär plan för förbättringen av sträckan Seinäjoki-Uleåborg. En

att på många sätt sköta kommunikations-

De nuvarande investeringarna för utveckling av bannätet är slutförda år 2006.

behovet i järnvägsmiljön, för tryggandet

Till framtidsprojekten hör Marja -banan

på våren 2004. Möjligheterna att blevkar

av smidighet och säkerhet trafiken. RAILI

(Ringbanan), men även i det nuvarande

finansiera projektet enligt PPP -principen

hand av trafikiedningen ochanvädsifört

bannätet finns det mycket att utveckla

lokförarna. Likaså är systemet grunden för

för tryggandet av järnvägarnas och hela

kommande säkerhetsanordningar (ETCS)

Finlands konkurrenskraft. Bl.a banornas

Beredning av en banlag inledd

och andra datasystem.

förmedlingskapacitet bör ökas, eftersom

Banlagen började beredas under året. Kom-

mest trafikerade avsnittens kapacitet de

munikationsministeriet tillsatte den 16 april

första nätet godkänts har nu utbyggnaden
tagit vid.
När RAILI är fullt utbyggt kommer det

RAILI ersätter järnvägarnas gamla ana-

plan för projektet Lahtis -Vainikkalagenrl

utreds.

(private-ublcnshp)

arbetsgrupp med uppgift att be- 204en

loga rad iosystem med en enda heltäckande

inte täcker trafikbehoven.

infrastruktur för röst- och datakommunikation. Banförvaltningscentralen har beställt

De största framtida uppgifterna är underhållsbangården i Ilmala samt banorna

och byggande av järnvägar. I gruppen finns

denna rikstäckande nätstruktur med fasta

och Lahtis-Vainik- Seinäjok-Ulåbrg

företrädare för kommunikationsministeriet,

terminaler av Siemens och avtalet gäller ett

kala. I anslutning till den inkomstpolitiska

Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen,

reda lagstiftning om planering, markförvärv

toalupgöresnbtd ige

radionät för omkring 5 000 kilometer banor
och bangårdar. I avtalet ingår installation

november 2004 att dessa projekt får stå

15samtöd-ochunerålsjätfö

kvar i det statliga åtgärdsprogrammet till

år framöver. Till nätoperatör för RAILI har

under de när-stödfryelänig

kommunförbundet och miljöministeriet. Arbetsgruppen skall vara klar med sitt arbete
sista augusti 2005.

den

maste åren. Enligt beslutet skall projekten

RHK valt Corenet Oy.

inledas år 2007,

Radionätet RAILI byggs ut etappvis till
planerdomftig.

Det är viktigt att beredskapen att planera nya utvecklingsprojekt förbättras. Under
17
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Banfärvaltningscentralens FoU -arbete
består närmast av tillämpad forskning och

Stadsbanan till Alberga höjde
passagerarmängden

på system och strukturer

framtagning av anvisningar och metoder i

Inverkan av stadsbanan till Alberga på

RHK:s tekniska F0U har som mål att ge

anslutning till banhållningen. Tyngdpunkts-

trafikförhållandena har undersökts i ett

järnvägen ökad konkurrenskraft och sänkta

områdena för FoU-verksamheten har under

proiekt som var gemensamt för SAD,

enhetskostnader. Tyngdpunkten för den

de senaste åren särskilt varit förbättring av

kommunikationsministeriet, Esbo stad och

tekniska forskningen år 2004 lades vid

järnvägstrafikens konkurrensförmåga, ban-

RHK. Den tätare trafiken har lett till ökad

framtida trafikstyrningssystem, banvalls-

Den tekniska forskningen inriktas

nätets skick och utveckling samt utveckling

passagerarvolym på området som berörs

konstruktioner och minskning av järnvä-

av tryggheten.

av stadsbanan och längs Mårtensdalsba-

garnas skadliga miljöverkningar.

Under år 2004 har RHK haft inalles över

nan. Ändå har kollektivtrafikens andel av

De allmäneuropeiska tekniska kompati-

hundra forsknings- och utvecklingsprojekt,

samfärdseln inte ökat på resorna mellan

bilitetsspecifikationerna kommer framdeles

där verket antingen varit huvudbeställare

det område som berörs av stadsbanan

att vara av stor betydelse för normeringen.

eller åtminstone varit med i projektled-

och Helsingfors centrum. Resenärerna

även för järnvägsbranschen i Finland.

ningsgruppen som en av de beställande
instanserna.
"Järnvägstrafik 2025" tar sikte
framtiden

på

RHK:s första långsiktiga utvecklingsplan

nöjda med stadsbanan och tycker att är

Under år 2004 godkände EU:s kom-

förbindelserna är goda. En motsvarande

patibilitets- och säkerhetskommitté de fyra

undersökning av verkningarna "före och

första specifikationerna för konventionella

efter" pågår för Kervo stadsbana och inför

järnvägsnät: buller, godstrafikens telematik,

ibruktagningen år 2006 av direktbanan

godsvagnar och säkerhetsanordningar.

Kervo—Lahtis.

Dessa skall impliceras i Finland under år

för banorna, "Bannätet 2020" utgavs år

2005.

2001. Under år 2004 inleddes ett projekt

Investeringsstyrningen förbättras

för justering av denna plan, "Järnvägstrafik

Olika forskningsprojekt som gäller hante-

med de stora satsningar på FoU för mi-

med uppdatering av planerna för 205",

ringen av investeringarna förbättrar RHK:s

nimering av tågtrafikens vibrationer och

bannätsupprustningens prioritetsordning,

förutsättningar att verka som effektiv och

buller.

kostnader och verkningar fram till år 2025.

kostnadsmedveten beställare, och de leder

en viktig utgångs-Planekomrtv

bättre projektstyrning och mer spridd til

punkt för banhållningens verksamhets- och

konkurrens.

ekonomiplanering och för de övriga strategiska planerna för banhållning.

Undersökningarna som gällde kostnadsberäkning fortsatte, genom att RHK
deltog i ett projekt för infrakostnadsstyr-

Utvecklingsbehoven för

ning, likaså beställdes ett examensarbete

stationerna i fjärrtrafiken utredda

om kostnadsplaneringen av ersättande

Under året utreddes den nuvarande servi-

investeringar. Vidare har RHK aktivt delta-

ceutrustningen på de viktigare stationerna

git i uppgörandet av enhetlig nomenklatur

för fjärrtrafik och deras eventuella utveck-

och allmänna kvalitetskriterier för hela

lingsbehov ur passagerarnas synvinkel. De

infrabranschen.
utvecklingsföraom gälde

bl.a. avskaffande av rörelsehinder, väntrum
perrongerna, information till passage- på
rarna samt klargöring av olika aktörers
ägoförhållanden och samarbete.
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Banförvaltningscentralen har fortsatt

Från strategi till praktik

Kontorssystemet har förnyats

vara ett stöd för Banförvaltningscentralen

Det strategiska arbetet fortsätter med

Banförvaltningscentralen övergick på

i hanteringen och utvecklingen av ban-

igångsättning av följande projekt: uppgö-

2004 till att använda kontors- somaren

Dataadministrationen har till uppgift att

infrastrukturen och järnvägstrafiken, med

randet av en informationsarkitektur, för-

systemet Microsoft Office 2003. Det nya

tillhandahållandet av tillförlitlig och aktuell

undersökning av positionsdatatjänsterna,

systemet innebar ett förenhetligande av

samt med datasystem till stödinformat

förundersökning av bandatatjänsterna samt

RHK:s program för ordbehandling, ta-

för verksamheten. Det kunskapskapital

förundersökning av dokumenthanteringen.

bellfunktioner, e-post och sökprogram.

som RHK har beträffande baninfrastruktur

Projekten leder till att en totalstruktur börjar

Inför övergången anordnades omfattande

bildas och till skapandet av de viktigaste da-

introduktionskurser.

och järnvägstrafik blir i allt högre grad en
viktgframånso.
Under hösten 2004 sammanställdes en
IT-strategi för RHK. Eftersom de datasystem

tasystemen för behärskningen och utnytt-

Det nya e -postsystemet gör det möj-

jandet av bandata. Likaså skall ledningen av

ligt att hantera e -posten på distans, och

dataadministrationen göras effektivare.

gemensamma kalendrar kan användas.

De dataadministrativa resurserna kom-

Förnyandet av arbetsstationerna har fort-

las kommer attskötas under ledning av en

mer att koncentreras på utvecklingen av

gått så att alla gamla arbetsstationer har

central statlig dataadministration, inriktades

och stödet för datasystem som är till nytta

utmönstrats och hela personalen har för-

strategin i första handpå RHK:s produk-

för järnvägsinfrastruktu ren och järnvägstra-

setts med nya datorer som fungerar med

tionsinriktade datasystem. Systemen av

fiken. I stället skall basdatatekniken ges ut

som har att göra med förvaltningen framde-

entreprenad.

detta slag gäller planeringen, byggandet

XP.

Windows

på

och upprätthållandet av bantillgångarna,

Systemet JUSE visar tågens

likaså arrangerandet av järnvägstrafiken

Ekonomiförvaltningen övergår
pappersfri bokföring
til

framfart

RHK vill i enlighet med sin strategi vara

Ett mål för ekonomiförvaltningen är att bok-

befinner sig, JUSE, togs i bruk i november

främsta i Europa inom baninfra- blande

föringen efter hand övergår till pappersfrihet.

Systemet ger information om alla tåg- 204.

struktur och i hanteringen av järnvägsdata.

började systemen RondoUnderå204

rörelser nästan i realtid. JUSE ären del av

Enligt planerna skall visionen uppnås via

Travel införas. Dessa system omfattaroch

kommunikationsministeriets projekt HEILI,

elektronisk behandling av köpfakturor och

ett informationsprogram som skall främja

reseräkningar och arkivering av verifikat och

samarbetet mellan olika informationstjäns-

det övriga bokföringsmaterialet. Systemen

ter för persontrafik och för styrning i hän-

har anskaffats med statsförvaltningens ge-

delse av störningar i kollektivtrafiken.

och fördelningen av bankapaciteten.

följandemå:
1. Det centrala kunskapskapitalet tas
egen kontroll under strategiperioden.
2. Datasystemen för baninformation till nytta för enheterna tas i
användning
3. En totalstruktur som minimerar
överlappen införs.
4. Rätten att hantera data centralise-

under

Ett system för övervakning av var tågen

mensamma upphandlingar och de används
med apparatur från servicecentralen.
På hösten 2004 anskaffades också ett
för rapportering inom ekonomiför- sytem
valtningen. Systemet kallas Cognos och det
dagligen emot ekonomiska data bl.a. urtar
bokföringssystemet.

ras och en process för strategisk
ledning införs.

L]

Banförvaltningscentralen svarar på de krav

av 11 nya tjänster och det diskuterades

Nytt avlöningssystem infört

som ställs av verkets uppgifter med en

också motsvarande äkningar under åren

Banförvaltningscentralens nya avlönings-

som kommer.

system togs i bruk den 1 juni 2004,

personal. Antalet anställda och sakunig
deras kompetens måste hållas på den nivå

De nya vakanserna fylldes till största de-

parOmstälnigehadförbts

som uppgifterna kräver och vidareutveck-

len under hösten 2004 och de sista anställ-

år. Resultatet hade förhandlats fram av

ling av expertisen och arbetshälsan måste

ningarna skedde i början av år 2005. Nyan-

personalens intresseorganisationer och

skötas på lång sikt.

ställningarna skedde inom planläggningen,

arbetsgivaren, och båda parterna hade

projektledningen, underhållsplaneringen

enhälligt godkänt det.

Mer personal

och -ledningen, dataadministrationen och

Verkets ledningsgrupp företog under året

kommun i kationen.

Systemet följer den rikstäckande rekommendationen. Lönen baseras på en

kritisk utvärdering av personalstyrkan en

De ökade resurserna ledde också till

och det kom fram att de nya uppgifterna

del. nyargemfölokitrnas

gifterna är och på bedömningar av de per-

Nyalokerundsfaiomelbr

sonliga prostationerna. Det nya systemet

inte kunde klaras utan utökning av antalet
tjänster. Styrelsen godkände grundandet

klasifcerngvhuäadbetsp-

anslutning till de tidigare.

arbetsmarknaden ärkonuesdglitpå

F

A

Ärsverken enligt verksamhet 2004

och ger smidiga möjligheter att premiera

för de anställda olika viktiga utvecklings-

ändringar i arbetet och väl utfört arbete.

projekt och andra frågor av betydelse för
personalen.

Tillfredsställelsen i arbetet har
sjunkit något

Utbildning och rekreation

Efter några år av positiva trender vände

Regelbundna enhetsmöten och de årliga

utvecklingen för tillfredsställelsens del

utvecklingsdagarna försåg de anställda

nu något nedåt. Sonderingsresultatet är

med information och möjligheter att på-

men måste sägas vara bekymrsat

verka frågor som rörde deras arbete.

naturligt, med tanke på att det under året

Personalutvecklingen fortsatte med

förbereddes både ibruktagningen av ett

inköpta utbildningstjänster och genom att

Investeringsenheten

Säkerhetsenhe -

funktionssystem och en organisatorisk om-

samtliga anställda fick möjlighet att delta i

17%,

tenl3%,

läggning. Dessa utvecklingsprojekt har för

datakurser. Olika evenemang i rekreations-

23 personer

17 personer

föranletts av resultaten i de tidigaresindel

syfte anordnades och motionsintresset

underhållsenheten

Administrativa

16 0/0 ,

enheten 17 %,

22 personer

23 personer

mätningarna, som uppgjorts i samråd med

understöddes.

personalen
Åtgärderna för förbättring av ledningen,
förfaringssätten och kompetensen fortsät-

Trafiksystemenheten

Kontrollavgifts -

90/c,,

verksamheten

12 personer

280/s,
37 personer

ter och leder förhoppningsvis till bättre
tillfredsställelse senare.
Åldersfördelningen bland de anställda

Sama rb etsfö rf a ran den a
etablerade

Inom verket

Verksamheten enligt samarbetslagen har

Antal anställda

satts i system. Under året behandlades i

40

samråd med ledningen och representanter

>0

1LHJ

'III.

<30
Alder

-

31•40

41-50

51-60

>60

Inom kontrollavgiftsverksamheten
Antal anställda

I!

20

10

30
Alder

II-

31-0

41-53

51-64

>63
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De resultatmål som kommunikationsminis tenet ställt upp för Banförvaltningscentralen
nåddes år 2004 på följande sätt (de uppställda resultatmålen ges I kursiv).
BANNATETS OMFATTNING OCH
SERVICENIVÅ

Inga ändringar i bannätets omfattning.
Under året skedde inga ändringar av
bannätets omfattning.
Banavsnittet Pesiökylä-Taivalkoski (82

L
Över
140 km/h

556

530

Ti

25 t och
60-100 km/h

H2

130-140
km/h

1 270

1334

T2

22,5toch
100 km/h

3809

3 836I

H3

110-120
km/h

1 562

1 524

T3

22,5toch
50-80km/h

1 078

1051

593

593

T4

20t och
40 km/h

638

638

1659

1659

5640

5640

5640

5 640

H4

km/h

H5

Ingen
regelbunden
persontrafik

inte att rivas. På samma sätt stängdes
banorna Kolari-Akäsjoki (17 km) 1.9204
(10 km). DärmedochNiesa-Rutvr
har bannätets trafikerade del minskat med
109km.
Trafikens förlopp

Andelen förseningar med över 5 minuter;
förorsakade av banhållningen, är högst
Utfallet var 3,3 %. Det goda resultatet
berodde på att mängden förseningar till följd

Målet

2004

Högst 100

derhållet upphörde men banan kommer

6

Antal
bankilometer

Hl

trafik sedan år 2002. Det dagliga banun-

% av tågen / persontra f/k.

Högsta
Service- tillåtna axelnivåtryck och
klass
hastighet

Högsta
tillåtna
hastighet

km) stängdes för trafik 1 .7.2004. På denna
bana har det inte förekommit kommersiell

Antal
bankilometer

Servicenivåklass

Totalt

Målet
115

2004
115

Avvikelserna från målet var som följer:
Persontrafik
Avsnittet Kervo-Böle (26 km) överfördes från H2 tillHl först i januari 2005, sedan
stadsbanan Dickursby-Kervo blivit klar.
Avsnittet Villmanstrand-Imatra (38km) överfördes från serviceklass H3 till H2.
Godstrafik
Banavsnittet Ylivieska-Idensalmi (27 km) överfördes från servicekiass T3 till 12.

av banarbeten blev klart mindre än målet (utfallet 25650 minuter, målet 38 100 minuter).
Störningar i säkerhetsanordningarna ledde
värdet för skick -indexär 100, Skick -index

till en procent av hela bannätet, vilket är

blev 31 432 minuter mot 20 030 minuter

beräknas som ett medeltal för vrmätnin-

det lägsta värdet någonsin. Det kan också

enligt målsättningen. Banbyggena var under

garna under en fyraårsper/od. Målet för åren

konstateras att andelen banor i berömligt

år 2004 trafikmässigt klart besvärligare än

200 1-2004 är 89 %.

skick hade stigit till 39 procent. Till de goda

däremot till mer försening än målet, utfallet

under föregående år.

Bannätets geometriska skick kunde
hållas utmärkt under året. Det nyckelvärde

resultaten har bl.a. kampanjen för byte av
syllar medverkat.

Index över bannätets skick

som uppmättes på hösten 2004, bannätets

Bannätets skick -index, som räknas

Bannätets skick -index uträknas utgående

geometriska servicenivå, var 97 %, jämfört

som ett medelvärde för vårmätningarna

från det geometriska skicket / relation till

med 94 % ett år tidigare. Särskilt positivt

under en fyraårig period, sjönk dock nå-

dendel av bannätet som klassificerats i

var det att antalet bankilometer med bety-

got. lndexet drogs ned av de dåliga vär-

underhållsklasser Det teoretiska maximal-

get "icke tillfredsställande" hade minskat

dena som uppmättes våren 2003 efter den
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UT VEC K L IN G S MAL

I Karleby spårade ett växellok i rang-

stränga vintern. Skick -index för de senaste
fyra åren blev därför 89 %.

erarbete ur på bangården, till följd av att

Ban förvaltningscentralen förbereder sig på

spåret vidgades. På bangården pågick

de nya myndighetsuppdrag som centralen

FÖRBÄTTRING AV SÄKERHETEN

underhållsarbeten.

tilldelas i den nya järnvägslagstiftningen.

Antalet döda i tågtrafikolyckor

EKONOMIN I BANHALLNINGEN

ter/et bereder sig RHK på gradvis och

Enhetspriserna för underhållet sänks med

behärskad öppning av järnvägstrafiken för

2 %.

fri konkurrens.

samarbete med kommunikationsminis- I
Inga passagerare omkommer / tågolyckor
Inga passagerare omkom i tågolyckor.
Plan korsn ingso lyc kor

Enhetspriserna för basunderhållet av

I ärendena som gällde operativa sys-

banorna sänktes i underhållsavtalet med

tem, regler och tillstånd gällde det att be-

Antalet plankorsnthgsolyckor är högst 40,

2%.

30 på statens ban-ochavdemskrögt

akta att järnvägstrafik i framtiden även kan
bedrivas av andra än VR Aktiebolag. AHK

nät, 10 på det privata nätet. Totalantalet

FAST I G H ETS FUNKTIONER N A

har gjort upp en nätbeskrivning, procedurer

plankorsningsolyckor minskas med olika

Fastighetsfunktionernas intäkter skall

för fördelning av kapaciteten och ett systern

säkerhetsåtgärder så att detta antal år 2010

täcka de årliga kostnaderna för fastighets-

för upprättande av användningsavtal för

är högst 30 olyckor

underhållet samt 43 % av dess kapital-

bannätet.

Målet nåddes inte. År 2004 skedde 52

kostnader

Vissa förberedelser inför grundandet av

plankorsningsolyckor, 34 av dem på det

Målet nåddes. De intäkter som fastig-

statliga bannätet och 18 på privata banor.

heterna gav täckte årsunderhållet och

dessa olyckor dog 8 och skadades 15I

därtill 52 % av kapitalkostnaderna. Drifts-

lagen om behörighet vid placering

Den värsta olyckan skedde i person.

överskottet efter separata kostnader var

av statliga enheter och funktioner

miljoner euro och underskottet efter2,7

januari på banan mellan Torneå och Kolari,

totalkostnaderna —2,2 miljoner euro.

I nio fall var detdärfyamnisko .
bilar som körde in i sidan på tåg.

ett nytt järnvägsverk företogs:
• en utredning av huruvida det enligt

(362/2002) krävs en placeringsutredning.

Ban förvaltningscentralen utreder hur

• en placeringsutredning enligt 6 § i

bebyggda fastigheterna kan överföras tillde

förordningen 567/2002 om behörig-

Skador med banan som orsak

Senatfastigheter el/er till någon annan orga-

het vid placering av statliga enheter

Antalet skador på grund av fel i banan är

nisation som förvaltar statens fastigheter

och funktioner, med presentationer

högstfem,
År 2003 skedde en urspårning. I tågtra

Arbetet fortsätter. En fastighetsstrategi
skrivs på våren 2005.

av faktorerna för placeringen (verksamhetsbetingade, ekonomiska,

-tikensdgarolyckvse

regionala och arbetskraftsmässiga

som hade att göra med banhållningen.

faktorer).
• en beredning av verkets framtida
uppdragshelheter
• en utredning av personalbehovet
• en utredning av kostnaderna för
grundande av verket
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• en enkät ritad till RHK:s personal om
flyttningen till vissa alternativa placeringsorter.
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Enligt förordningen om Banförvaltningscent-

Bangården uppfyller inte de nutida,

ralen styrs och övervakas RHK:s verksam-

och i inga händelser de framtida, service -

banfinansiering behövs

het av dess styrelse.

nivåkraven. Den tekniska utrustningen och

I sin behandling av Banförvaltningscent-

Styrelsen höll under verksamhetsåret
elva ordinarie styrelsemöten. Därtill höll sty-

Tillräcklig och långsiktig

systemen är föråldrade, och den mjuka

ralens verksamhets- och ekonomiplan för

marken under bangården leder konstant till

åren 2006-2009 har styrelsen allvarligt

relsen tillsammans med RHK:s ledning ett

problem. Planerna inför en om-operativ

dryftat problemet med att finansieringen av

gemensamt temaseminarium där det fram-

byggnad av limala är praktiskt taget klara

banhållningen fortfarande är otillräcklig. En

för allt dryftades hur RHK:s personresurser

och styrelsen hoppas därför på ett snabbt

del av banöverbyggnaden är överårigstor

räcker till med tanke på verkets utökade

finansieringsbeslut för att byggarbetena

och måste förnyas. Likaså anser styrelsen

uppgifter. Under året studerade också sty-

skall kunna komma igång.

att elektrifieringen och tågkontrollen bör

relsen underhållsbangården i Ilmala, dess

Bangårdens läge nära Helsingfors cen-

utvidgas.

trala järnvägsstation, i grenen mellan stam-

Verksamhets- och ekonomiplanen har

och kustbanan, är enligt utredningarna

två finansieringsnivåer. Alternativet med en

Ombyggnaden av limala bangård

optimalt. En flyttning av placeringen skulle

370 miljoner euro perutvecklingspahr

brådskar

leda till längre transporter för depåservice

år för basbanhållningen. Medlen för ersät-

En förbättring av llmala bangård i Helsing-

och sämre utnyttjandegrad av materielen,

tande investeringar i denna plan stannar

fors är enligt styrelsen ett ytterst angeläget

likaså långsammare reaktioner i händelse

miljoner euro under behovet som dock20

projekt med tanke på persontrafiken i hela

av störningar. Följden vore försämrad ser-

miljoner euro/år. Alternativet med enär170

landet. Det är i Ilmala som praktiskt taget

vicenivå för järnvägstrafiken.

funktion och utvecklingsbehov.

320 miljoner euro/årramplnutb

alla tågsätt för persontrafiken underhålls,

för basbanhållningen, och i så fall stannar

utrustas och sammanställs.

summan för ersättande investeringar vid
miljoner euro. Just det uppdämda10

Ombyggnaden av ban gården / I/ma/a är ett brådskande projekt. med tanke pä persontrafiken / hela landet.

Ban förvaltningscentralens styrelse (från
vänster):
Kaisa Leena Välipirtti, Veikko Vaikkinen,
Timo Poranen, Markku Pyy, Hannele
Luukkainen.

behovet av ersättande investeringar kommer till följd av den knappa finansieringen
att bli ett allvarligt problem redan under de
närmasteå.
För att banhållningen skall vara effektiv
krävs det tillräcklig finansiering som slås
i tillräckligt god tid. Bara på det sättetfast

av konkurrensen, gradvis och behärskat, är

kan servicenivån höjas, järnvägstrafikens

den strategi som styrelsen enligtjra

konkurrenskraft stärkas och dess mark-

RHK bör ha tillgång till alla
bandata

Under slutet av året tog styrelsen ställning

fastställde år 2002.

utvecklingen av RHK:s dataadministra- til

nadsandel bevaras.
Banhållningen ger förutsättningar

tion. Styrelsen anser att den IT-strategi som

Situationen för banor med låg

för smidig trafik

RHK gjort upp hör till nyckelfaktorena för

trafikfrekvens utreds

Styrelsen följer regelbundet med, förutom

lyckad banhållning.

Hittills har bannätet kunnat bibehållas i

banhållningen, även järnvägstrafikens ut-

Det centrala innehållet i strategin är

oförminskad form. Den njugga finansieringen för banhållning och den betydliga

veckling. Under året kunde styrelsen med
tillfredsställelse konstatera att den totala

data som gäller banorna skall atl
administreras av RHK och att system för

minskningen av trafiken på vissa banavsnitt

punktligheten i fjärrtrafiken blev bättre än

utnyttjande av bandata ställs upp. I sina
måletochaävnkrfiesput-

har lett till att Banförvaltningscentralen har

linjedragningar betonade styrelsen att

bestämt sig för att utreda vilken framtiden

lighet var ytterst god. Det visar bl.a. att

strategin bör realiseras med det snaraste

för dessa banor med låg trafik. Styrelsen är

banhållningsarbetet för förbättring av järn-

och att tillräckliga resurser reserveras för

anser att detta slags analytiska och inter-

vägstrafikens verksamhetsförutsättningar

aktiva utredningar är befogade.

har burit frukt.

Behärskat vidgad
konkurrensutsättning

Personaiprogram för höjning
av kompetensen

Banförvaltningscentralen har målmedvetet

Styrelsen har under året flera gånger be-

utökat konkurrensutsättningen av olika

handlat RHK:s personalstrategi samt per-

banhållningsuppdrag, något som på lång

sonalprogrammet för åren 2004-2008, En-

sikt bör spara kostnader. Redan länge har

ligt de strategiska linjerna är det väsentligt

RHK med anbudsförfarande upphandlat

att det i organisationen finns sådan expertis

strategiska material som skenor, syllar, växlar och system med fleråriga leveransavtal.

som gör det möjligt för RHK att inte bara

hösten 2004 begärde RHK anbud förPå

satsa på utvecklingsarbete samt konkur -

ett ramavtal som omfattade de ersättande

rensutsätta bygg- och underhållsuppdrag.

investeringarna för förnyande av banöver -

Med stöd av dessa linjer beslutade styrel-

byggnaden åren 2005-2009.

sen stärka RHK:s resurser särskilt inom

Nu utvidgar Banförvaltningscentralen
konkurrensen till att också omfatta bas-

planering och projektstyrning.

-arbete.

IT

sköta myndighetsuppdragen utan också

underhållet, alltså skötsel och drift, med
början i distrikten i norra Finland. Ökningen
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Ekonomisk översikt
Finansiering

Av budgetmedlen var det tillgängliga nettot
miljoner euro år 2004. Därav var 73 % 58
(406 miljoneregntlias budgetn
16 % kom i form av en tilläggsbudget euro),
miljoner euro), de överförda medlen från (92
föregående år var 10 % (57 miljoner euro)
1 % (3 miljoner euro) var medel som medan
kommunikationsministeriet beviljat RHK. Motsvarande belopp för år 2003 var 465 miljoner
så nettomedlen för det granskade året euro,
var 93 miljoner euro mer än ett år tidigare.
Banförvaltningscentralens moment för
verksamhetskostnader (basunderhållet av
banorna) är ett nettobudgeterat moment;
54,6ibudgetnräkasiebl
euro. Utfallet av intäkterna var 2,5 miljoner
euro mer än så, intäkterna blev totalt miljoner
miljoner euro:
57,1
- 54,0 miljoner euro av den avgiftsbelagda verksamheten,
- övriga intäkter: summa 3,1 miljoner
euro

- intäkter av försäljning av egendom:
miljoner euro
2,5
- skadeersättningar: 0,6 miljoner euro.
Med beaktande av intäkternas bruttoutfall
var de totala disponibla medlen för täckande
av bruttokostnaderna 615 miljoner euro.
88 % under året.
Däravndes
0,9 miljoner euro av de outnyttjade budgetmedlen var anslag för banområdesmark
och inlösningsersättningar, medan 0,7 miljoner euro var medel som i ett strukturfondsprojekt hade tillfallit RHK.
Tillstånd gavs för budgetöverskridning för
kostnaderna för direktbanan Kervo-Lahtis.
EU-finansiering
EU beviljade år 2004 inalles 15 miljoner euro i
av TEN -stöd. Av detta stöd veks 1 miljonform
för en modul för tillämpningsöverföring euro
(STM), 12 miljoner euro för ett flerårigt s.k.
MIP-stöd till projekt i anslutning till Nordiska triangeln medan 2 miljoner euro resen'erades för
upprustning av banavsnittet Luumäki-Jo- toal
ensuu. Av projekten som räknas till Nordiska
triangeln var direktbanan Kervo-Lahtis den
TEN- störamogen.Ubtliav
stödet uppsköts dock till senare, så detta
stöd hade ingen inverkan på finansieringsläget
för år 2004.
Kostnaderna r 2004
RHK:s totalkostnader år 2004 blev 541,7
euro. Ökningen jämfört med år 2003 miljoner
var
70,5 miljoner euro (15 %).
RHK:s administrativa kostnader utgjorde
omkring 2 % av samtliga kostnader.
Granskning av intäkts- och
kostnadskalkylen

Intäkterna av verksamheten var enligt resultaträkningen 56,4 miljoner euro. Dessa intogs i
RHK: s moment för verksamhetskostnader.
Minskningen av intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten berodde på en ändring
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av reglerna om grunderna för banavgifterna;
av banavgifterna har ändrats till ban-endl
skatt. Banskatten intogs under finansminis tenets moment och i resultaträkningen finns
skatten under rubriken "skatter och pålagor
av skattekaraktär". En annan orsak till de
är att inget TEN -stöd alls minskadetär
betalades under året.
De största posterna under rubriken verksamhetskostnader var inköpta tjänster och
avskrivningar. I de inköpta tjänsterna ingår
banunderhålls- och trafikstyrningstjänster,
fastighetsunderhåll samt specialist- och
forskningskostnader. Avskrivningarna år
2004 var 93 miljoner euro mindre än för året
innan. Orsaken är att den år 1995 inventerade
banöverbyggnaden, som hör till bankonstruktionerna, avskrevs åren 1995-2003 årligen
med 98 miljoner euro.
Bland de extraordinära intäkterna och
kostnaderna ingår kostnader för skador på
på grund av banar- banochförseig
beten, likaså inkasserade skadeersättningar.
Enligt intäkts- och kostnadskalkylen
täckte intäkterna av verksamheten 16 % av
verksamhetskostnaderna.
Granskning av balansräkningen

Kapitalvärdet av anläggningstillgångarna var
vid årets slut 2 826 miljoner euro. Nettoökningen var 345 miljoner euro och minskningen
14
miljoner euro.
Järnvägskonstruktionerna bildar anläggningstillgångarnas största del. År 2003 var
investeringarna i järnvägsstrukturer totalt 328
euro. Därav var utvecklingsmomenten miljoner
miljoner euro och de ersättande investe-18
ringarna i basunderhållet 140 miljoner euro.
av järnvägsstrukturerna varAvskringa
miljoner euro, grovt räknat samma värde 137
som för de ersättande investeringarna.
De kortfristiga fordringarna och skulderna
var 12 miljoner euro, de största enskilda
posterna var banskatt och banavgifter. De
79 miljoner euro kortfisgauldenv
miljoner euro år 2003). Den största delen (67
av skulderna var köpskulder som betalades i
början av januari 2004.
Saldot av statens kapital etablerades i
samband med den ingående balansräkningen
i form av en kalkylerad post, bildad1.98
av skillnaden mellan egendomsrapportens
slutsumma och det främmande kapital som
presenterades i kapitalrapporten. Sedan dess
har det statliga kapitalet årligen ändrats med
det belopp som bildas av skillnaden mellan
underskottet i intäkts- och kostnadskalkylen
och saldona avsedda för finansiella operationer mellan de statliga räkenskapsverken.
År 2004 förändrades det egna kapitalet med
miljoner euro; denna summa fås när190
underskottet för år 2004 (-390 miljoner euro)
subtrahefånldo birags-ch
tömningskontona samt saldona för interna
överföringar (580 miljoner euro).
Kapitalöverföringarna omfattade förutom
överföringarna i betalningstrafiken ocks en

överföring av innehav värd 16 miljoner euro,
till RHK i formsomVägförvaltnie d
avdesnlihmprojkteNdsö.
Avgiftsbelagd verksamhet

Den största posten inom den avgiftsbelagda
verksamheten var den på speciallag baserade
banavgift som RHK får kräva av trafikföretaget. De på lagen om kontantprincipen baserade offentligrättsliga och affärsekonomiska
prestationerna har preciserats i en förordning
av kommunikationsministeriet. De offentligrättsllga prestationerna är kontrollavgifter
samt beviljandet av olika tillstånd, avgivandet
av beslut och tekniska bestämmelser samt
besiktningar. De affärsekonomiska prestationerna är bl.a. fastighetsfunktionernas tjänster
och beviljandet av korsningstillstånd.
De offentligrättsliga intäkterna täckte i
stort sett motsvarande kostnader.
Fastighetsfunktionerna är den mest betydande av de funktioner som prissätts enligt
marknaden; dess intäkter utgjorde 99 % av
alla affärsekonomiska intäkter. Hyresintäktema blev totalt 9,9 miljoner euro (-1 %); de
övrigafsäljntke iglanom
kontantprincipen blev 0,3 miljoner euro. De
7,5 miljoner euro. separtkondblev
största kostnadsposten, fastighetsunder- Den
håll och reparationer, blev 6,1 miljoner euro.
Intäkterna av fastighetsverksamheten
täckte inte helt verksamhetens kostnader.
Driftsöverskottet efter separata kostnader
var 2,7 miljoner euro (1,93 milj, år 2003) och
underskottet efter totalkostnaderna -2,2 miljoner euro (-3,9 milj, år 2003). Resultatmålet för
fastighetsfunktionerna år 2004 nåddes dock.
Intäkeravfsighunktoeraäc
nämligen de årliga underhållskostnaderna för
fastighetsbeståndet samt 52 % av kapitalkostnaderna (enligt resultatmålet 43 %).
Kostnaderna enligt uppgifteT

RHK:s uppgifter har ide nedanstående kalkylerna uppdelats i upprätthållandet av bannätet
och avgiftsbelagd verksamhet. Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av samtliga
verksamhetskostnader är ca 3 %.
Hållandet av bannätet består av trafikstyrning, banunderhåll och drift inklusive
administrativa kostnader för investeringarna
samt planering och forskning. Banförvaltningscentralens administrativa kostnader
(generella kostnader) har fördelats mellan
olika funktionerna i proportion till antaletde
årsverken som de kräver.
Totalkostnaderna för år 2004 blev 434
euro. Förändringen jämfört medmiljoner
föregående år var -102 miljoner euro (-19 %).
Till detta medverkade dels en minskning på
grundaväteiåfökplosnader
miljoner euro), dels de höjda drift- del(16
kostnaderna (14 miljoner euro).

Kostnaderna för barihållning
1994-2004, milj. euro

Använda medel 2004, milj. euro
2004
541 ,7
52,0
(29,1)
(21 1)
(18)
21,1
1,9

__________________________________________________

Utfall av bruttokostnader
Överförts tillår2004
grundläggande banhållning
utv. av radionätet
utv. av bannätet
Atertaganden av äldre anslag
Icke utnyttjade budgetanslag

-

-

-

500
450

615,2

Disponibla medel totalt
Kostnader 2002-2004, milj. euro

2003
2002
10,0
8,6
Administration
38,8
37,8
Trafikstyrning
11,7
10,6
Fastighetsfunktioner
130,6
129,6
Banunderhåll och drift
__________ ______________
Reparationer (sep. nàmnda reparationsarb.)
6,4
5,2
Planering och forskning
134,9
136,0
Ersättande investeringar
131,5
87,1
Investeringar
3,3
0,6
Radionätet
3,4
2,3
Markområden
0,6
EU strukturfonder
____________
417,8
471,2
Summa

__________________________________

Administrativa kostnader 2002-2004, 1000 euro
2002
__________________________________
264
Material och tillbehör
5455
Personalkostnader
733
Hyror
884
Inköpta tjänster
1128
Övriga kostnader
34
Avskrivningar
8498
Summa
Förändrings-%
________

2003
258
6 245
891
1105
1 204
75
9778
15 %

2004
11,2
39,1
7,7
96,4
50,7
8,3
140,0
175,4
8,3
2,3
2,3
541,7

2004
375
6 817
1163
1 416
1136
133
11040
15 %

Banavgift
Offentligrättsliga prestationer

Affärsekonomiska prestationer
Summa

Kostnader

Intäkter
41,8
1,7
10,5
54,0

Investeringarna i bannätet åren
1964-2004, milj. euro
(Fasta priser, prisnivå 2004)
400
350
300
250
200
150

Resultat

______________________

1,7
12,5

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

100

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 2004, milj. euro
__________________________________

I iiiiiiill
400

1,5

Budgetöverskridningar

Utveckling

Grundläggande
banhållning

50

0,0
- 2,0

0

______________________

64

70

75

80

85

90 95

00 04

Projektspecifik uppföljning 2004, milj. euro
___________________________________________

Tammerfors-Orivesi-Jyväskylä, upprustning
Kouvola-Pieksämäki, upprustning
Seinäjoki -Uleåborg, banöverbyggnad
Uleåborg -Rovaniemi, upprustning
Plankorsningar

Kostnader
10,1
4,4
13,5
7,5
5,8

Budget
8,4
4,0
14,0
9,1
6,6

Banförvaltningscentralens kostnader enligtuppgifter 2002-2004, milj. euro
Alla kostnader

Driftskostnader
_______
____________________
Uppprätthållande av nätet

Trafikstyrning
Banundorhåll och drift

Planering och undersökning
Avgiftsbelagd verksamhet
Affärsekonomiska
Offentligrättliga

Summa kostnader

2002
180,8
38,1
136,1
6,5
9,7
8,0
1,7
190,5

2003
185,7
39,2
137,6
8,9
10,5
1,1
1,7
196,2

Förändr.%
2004
200,9 _______ 8,1
0,7
39,4
150,0
9,0
11,4
27,6
-6,4
9,8
-7,7
8,1
0,1
1,7
210,7
7,4

2002
525,5
39,3
479,7
6,5
15,6
13,9
1,6
541,0

2003
520,2
40,2
471,1
8.9
15,9
14,2
1,7
536,2

2004
420,2
40,5
368,3
11,4
14,3
12,5
1,7
434,4

Förändr.%

-19,2
0,5
-21,8
27,6
-10,3
-11,6
0,1
-19,0

Intäkts- och kostnadskalkyl

1.1-31.12.2004

1.1-31.12.2003

Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet

43 964

46 974

Hyror och driftsersättningar

10 013

1 000 euro
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN

10 060
56 429

2 452

Övriga intäkter av verksamheten

12 468

69 502

KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN
376

258

Personkostnader

6 823

6 225

Hyror

1 417

1128

197 781

182 448

Material, tillbehör och varor

Köp av tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar

1 615

1 698

140994

ÅTERSTOD I

349 006

-

426 080

234 323

292 577

-

356 578

FINANSIERINGSINTÄKTER OCH
KOSTNADER
Finansieringsintäkter

23

29

Finansieringskostnader

-

33

-

4

-

31

-

8

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
631

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

-

12 035

3 136

ÅTERSTOD II

-

-

2 505

-3 364

295 086

8671

-

347 915

INTÄKTER AV SKATTER OCH
ANDRA OBLIGATORISKA AVGIFTER
Intäkter av skatter och obligatoriska
avgifter
Debiterad moms
Erlagd moms

16306

12583
3 292

4 155
-115689

-95228

-84471

-100346

RÄKENSKAPSPERIODENS
KOSTNADSREST

28

-

390 314

-

432 386

Balansräkningen

1 000 euro

2004

2003

288

211

AKTIVA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Materiella tillgångar
Jord och vattenområden
Bygg- och vattenområden
Byggnader
Banutrustning
Maskiner och anläggningar
Inventarier
Förskottsbetalningar och
pågående anskaffningar

4432
81 584
41 656
2176431
6768

4432
83296
36456
2344269
5854
32
351 518

Anläggningstillgångar

3
2825857
2826145

310942

2621 816
2622027

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Fö rsälj n in gsf ord ring ar
Övriga kortfristiga fordringar
Förskott
Likvida medel
Kassakonto
Omsättnings- och finansieringstillgångar

10527
2013
0

AKTIVA TOTALT

12540

13579
1856
4

15439

0
12540

0
15439

2838685

2637466

PASSIVA
EGET KAPITAL
Statens kapital
Statens kapital 1 .1 .1998
Förändring i kapitalet från
tidigare räkenskapsperioder
Överföring av kapitalet
Räkenkapsperiodens kostnadsrest

2 371 022

2 371 022

198 501
580 310
- 390 314

2 759 519

146 488
484 399
- 432 386

2 569 523

79 166

53
64 909
148
99
838
1 895

67 943

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Redovisning mellan räkenskapsverk
Poster för vidare redovisning
Resultatregleringsskulder
Övriga kortfristiga skulder
PASSIVA TOTALT

41
75 974
165
108
932
1 946

2 838 685

2 637 466
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Organisation

enheten

Investerings
enheten

UnderhåIIs

Säkerh ets.

Ad m in istrat va

enheten

enheten

ST H E LS S

Verkställande direktör Timo Poranen (ordf.), Skogsindustrin rf
Ordförande HanneJe Luukkainen, Finlands Trafikförbund rf
Planeringschef Markku Pyy, Banförvaltningscentralen
Ekonomidirektör Veikko Vaikkinen, VR -Group Ab
Regeringsråd Kaisa Leena Välipirtti, kommunikationsministeriet

KONTAKT UPPGIFTER
Banförvaltningscentralen
PB 185 (Brunnsgatan 6). 00101 Helsingfors
Telefon 09-58405111 • Telefax 09-5840 5100 • Webbplats: www.rhk.fi • E-post: fornamn.efternamn@rhk.fi
Överdirektör

Underhållsenheten

Chefsjurist

Ossi Niemimuukko
tfn 09-5840 5101

Direktör Markku Nummelin
tfn 09-5840 5180

Rami Metsäpelto
tfn 09-5840 5158
IT-chef
Teuvo Eronen
tfn 09-5840 5010

Överdirektörens sekreterare

Säkerhetsenheten

Annukka Heinonen
tfn 09-5840 5102

Direktör Kari Aippivuori
tfn 09-5840 5150

Trafiksystemenheten
Direktör Anne Herneoja
tfn 09-5840 5106

Administrativa enheten

Kommunikationschef

Direktör Hannu Mäkikan gas
tfn 09-5840 5004

limo Saarinen
tfn 09-5840 5103

Chef för internationella ärenden
Kari Konsin
tfn 09-5840 5104

Miljächef
Arto Hovi
tfn 09-5840 5036

Investeringsenheten
Direktör Kari Ruohonen
tfn 09-5840 5131
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Data om bannätet

31.1 2.2004

Den första banan: Helsingfors-Tavastehus år 1862
Spårvidd: 1 524 mm
Banlängd totalt: 5 741 bankm
8 596
Spårlängdmk1.sio: spårkm
Dubbel- eller flerspårig bana: 507 bankm
Spår med betongsliprar: 3 760 spårkm
Bansliprar/km: 1 640 st
Skarvfritt spår: 4 445 spårkm
De nya rälerna på huvudbanorna: 60E1 (vikt 60 kg/rn)
Elektrifierad bana: 2 619 bankrn
Elektrifieringssystem: 25 kV 50 Hz
Linjeblockerad bana: 2 568 bankrn
2 448 bankm
42 st

Fjärstydban:
Tunlar:

Tunniarnas sammanlagda längd: 25 284 m
Järnvägsbroar: 2 175 st
Broar över järnvägen: 838 st
Antalet plankorsningar: 3 835 st, av vilka 3 293 är på huvudbanorna
Jordområden i RHK:s ägo: 28100 ha
Byggnader i RHK:s ägo: 2 425 st, sammanlagd volym 1,3 milj. m3

Foto: Sakan Haapaniemi, Risto Laine, Markku Leskinen.
Markku Nummelin, RHK:s fotoarkiv
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