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VERKSAMHETSIDE

Ban förvaltningscentralen (RHK) främjar verksamhets förutsättningarna för järnvägstrafiken som ett effektivt,
säkert och miljö vänligt trafiksiag såväl i hemlandet och som en del av det internationella transportsystemet.
RHK sköter underhållet av och

RHK beaktar transportbehoven inom

RHK försöker aktivt påverka ärenden

utvecklar bannätet samt

näringslivet och kollektivtrafiken och

i anslutning till Finlands trafikpolitik

järnvägstrafikens säkerhet och

fungerar enligt principerna om en hållbar

och infrastruktur.

erbjuder järnvägsföretag en konkur-

utveckling. Inom den internationella

renskraftig trafikled.

trafiken utvecklas bannätet som en
central länk mellan väst och öst.

Av statsrådet tillsatt styrelse

Överdirektör

Information • Internationella ärenden

Ekonomigruppen

Juridik och avtalsärenden • Miljöärenden

-

Trafiksystemenheten

lnvesterings-

[enheten

j

Underhållsenheten -

Säkerhetsenheten

Verkställande direktör Timo Poranen (ordf.), Skogsindustrin il.
Ordförande Hannele Luukkainen, Finlands Trafikförbund rf.
Överingenjör Rita Piirainen, kommunikationsministeriet (till 1.9.2001)
Regeringsråd Kaisa Leena Välipirtti, kommunikationsministeriet (från 1.9.2001)
Planeringschef Markku Pyy, Banförvaltningscentralen
Ekonomidirektör Veikko Vaikkinen, VR -Group Ab
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ÖVERDIREKTÖRENS ÖVERSIKT
Året 2001 var för banhållningen en tid av

Den ovan beskrivna byggherrepraxisen är

projektförberedelser, betydelsefulla beslut
och utveckling av verksamheten. Grund-

på hur ett verk med stor verk- etxmpl
samhetsvolym men med liten personal-

banhållningen naturligtvis inte att för-

styrka fördomsfritt måste arbeta fram nya

glömma.

och innovativa verksamhetsmodeller.
Samtidigt måste vita ställning till vilka
uppgifter som är av det slaget attslag
bäst görs av oss själva.

de

De mest uppmärksammade händelserna
året har varit koncentrerade till södraunder
Planerna på regntak över platt- Finlad.
Ett diskussionsämne som varit aktuellt och

formarna på Helsingfors station som ältats i evigheter realiserades äntligen så att

även i viss mån omstritt under de senaste

passagerarnas glädje kunde in- takenil

tio åren fick äntligen sin lösning i somras i

vigas. Det signifikanta med detta verkligt

och med att beslutet fattades om byggande av direktbanan Kervo-Lahtis. Så snart

krävande projekt var att det kunde genomföras på Finlands mest trafikerade station

beslutet var klart gick planeringen av banbygget i gång. Byggprojektet kommer att

just några som helst trafikstörningar utan
och med minimal olägenhet för resenärerna. Tidtabellerna höll och kostnadsramar-

vara mycket krävande, dels till följd av den
de striktaansträgdibel,sför
kostnadsramarnas skull. Projektorganisa-

na underskreds.

tionens uppgift kommer att vara att komprojekt som slutfördes var stadsbanan

ma på och skapa sådana planer och byggmetoder att man från första början kan

Helsingfors-Hoplax -Alberga. Banan var

vara förvissad om ett tekniskt och kost

Ett långvarigare men minst lika krävande

lyckat resultat. Med tanke på-nadsmäigt

klar inom utsatt tid, men själva utnyttjan-

är det av primär betydelse att också deta

det av banans möjligheter drog sedan ut
tiden.

på

människor som berörs av banan och de
miljöfrågorna beaktas.

Genomförandet av dessa projekt visar hur
viktigt det är för ett lyckat slutresultat att

Ett projekt som för sin del utgör ett stöd

att konkurrensutsättningen övervägs noga

direktbanan är stadsbanan Dickursby-til
Kervo, som hade byggstart under året.

och att både byggherre och entreprenö-

Detta projekt är ytterligare ett exempel på

det görs upp omsorgsfulla förhandsplaner,

hursambetln ochkm-

rer engagerar sig i projektet. I båda fallen
utnyjadesmorintdgaevänts inom banhållningen i världen. Den
anlitandet avkansemtigf var

som inför RHKprojektldnigsur
genomföringen av projek- ansvrdefö

ten. Efter de goda erfarenheterna under
anlitandet av projektled desaprojkth
också spritts till andra be--nigskoulter
tydelsefulla projekt.

4

munerna kan vara fruktbart. Utgångspunkterna för Vanda och Kervo är regionala,
medan RHK ser stadsbanan som en led i
ett projekt även på riksplanet.

BANHÅLLNINGENS RESULTATMÅL 2001
Bannätets servicenivå klasser

De av kommunikationsministeriet uppställda målsättningarna för Banförvaltningscentralen uppfylldes på följande sätt un-

Servicenivåklass

158

169

och de förbereds mycket omsorgsfullt.
Störningarna som förorsakas av entre-

2

1 593

1 633

prenörerna är också sällsynta och vintern

3

3047

2996

var lätt för tågtrafikens vidkommande. 201

der år 2001 (de uppställda må/en står i
kursiv).

Bankilometer Bankilometer
r 2001
år 2000

fortfarande ger ett visst spelrum, banarbetena sker på avsnitt med lättare trafik

BANNATETS SER VICENI VA

4

837

837

Bannätets omfattning och

Totalt

5 635

5 635

Trafikbegränsningar

Det uppställs inga begränsningar av de

servicenivå

Inga ändringar i bannätets täckning under

Trafikens smidighet

axe/tryck som krävs enligt servicenivå-

2001.

klassen. Mängden hastighetsbegräns-

Bannätets omfattning ändrades inte.

Förseningarna på över fem minuter av tåg
av orsaker som har att göra Ipersontaf/k,

Banavsnittet Helsingfors-Alberga, 11 km,

med banhål/ningen, utgör högst 6 % av

3 till 1.fickservnålahöjdfr

tota/antalet tågturer.

ningar är högst 410 spårkilometer (6,6 %
avntlespårkiom)
Mängden hastighetsbegränsningar var

Stadsbnlevfärigomtdabn

Förseningarna av fjärrtåg p.g.a. banhåll-

spårkilometer i slutet av juni och 322 308

sommaren 2001. Banans tekniska nivå är
1 men hastigheten höjdes inte i det- iklas

ningen var under året 4,5 %, varför målet
nåddes. Under årets första hälft var förseningarna 3,1 % och under den andra hälf-

slut (5 % av antalet spårkilome- vidårets
ter), varför målet nåddes.

ta skede eftersom motsvarande trafikmässiga nytta uteblir. Avsnittet Alberga-Kyrkslätt är nämligen i klass 3. Banavsnittet
Tammerfors-Orivesi, 40 km, uppgraderades från klass 3 till klass 2.

ten 5,8 %.
Redan under föregående år hade trafikens kvalitet klart förbättrats. Den goda
kvaliteten har bibehållits då tågtidtabellerna

Index för bannätets skick
Detta index beräknas som ett medelvärde
fören fyraårsperiod. Må/et för 1998-2001
var87,5%.
Det maximala värdet för skick -index är
100. Om värdet är 100 innebär det att bannätet fullständigt uppfyller de uppställda
kraven på geometriskt skick. Index för hela
året beräknas enligt en mätning varje vår
och målet är uppställt som ett glidande
medeltal för en fyraårsperiod. Våren 2001
92. Det fyraåriga medelvär-varesult
det var 89, när det enligt målsättningen
fick vara 87,7. Att bannätets skick kunnat
höjas över målet är ett resultat av att de
ersätandivgfortåenli
tidtabell och av att satsningarna framför
allt inriktats på banavsnitt av stor betydelse. Likaså har den gynnsamma vintern
varit till hjälp. Resultatmålet för året överskreds med 1,5 procentenheter.
FÖRBÄTTRING AV
SÄKERHTN
Antalet dödsfall
i tågtrafiksolyckor

Inga passagerare omkommer i tågtra f/ksolyckor.
Inga passagerare omkom i tågolyckor.

Plankorsningsolyckor

Skador förorsakade av

Antalet plankorsningso/yckor är högst 40.

banan

Målet nåddes inte. Under första hälf-

Persontrafikens resor,

milj.

Antalet skador som beror på banan är

ten av året var antalet 26 och under hela
året var de 60.
I plankorsningsolyckorna dog 12 personer och 25 skadades. Den allvarligaste

Närtrafiken

högstfem.

Fjärrtrafiken

0uI

Under året noterades två mindre ras
som förorsakats av banor. Dessa ledde
inte till skador på materielen.

olyckan skedde den 23juli vid Jutila planBANHÅLLNINGENS

korsning i Kärkölä: en bil körde runt den
nedfälabomchpåkördesavtg;

EKONOMI

alla fem personer i bilen omkom. En mycket stor del av olyckorna var sådana som

sjunker med 2 %.

inte kan förklaras med annat än ouppmärksamhet eller nonchalans. Under året

Enhetskostnaderna för banunderhållet
sjönk i underhållsavtalen med 3 %.

1997

Enhetskostnaderna för banunderhållet

FASTIGHETSFUNKTIONERNA

tagande vägtrafiken avspeglas i ökat an-

Intäkterna av fastighetsrörelsen överstiger

tal plankorsningsolyckor.

årliga kostnaderna för underhållet med de

RHK har konstant satsat på en ökning

minst 30 %.

av säkerheten i plankorsningarna. Efter

Resultatet av de kommersiella fastig-

specifika undersökningar för varje banav-

hetsfunktionerna - med kapitalkostnader-

snitt har det upprättats ett system med sk.

na frånräknade - förbättrades jämfört med

"föreståndare" som omfattar de mest risk-

föregående åren. Intäkterna var 10,0de
M€ och underhållskostnaderna 7,6 M€,

utses det en föreståndare, en person som

så intäkterna översteg kostnaderna med

ansvarar för att korsningen hålls i tryggt

Målet minst 30 % överträffades37%.

skick. Säkerhetsinspektionerna och de

Fjärrtrafiken

EEtill
1997

1998

1999

2000

2001

-

Efter avdrag för de separata kostnader-

historiska uppgifter, i en databas som hålls

na var driftsöverskottet 2,7 M€, andelen
av de gemensamma kostnaderna var 0,2

Under verksamhetsåret har de av föreståndarsystemet föranledda åtgärderna,

na återstod därmed 2,5 M€, vilket räckte

som röjning av sikthinder, iståndsättning

för avskrivningarna som blev 2,3 M€. Kra-

av väntplatserna och förbättring av skyltningen, omfattat omkring 1 200 plankorsningar på de olika banavsnitten.

vet som gällde avkastning på sysselsatt
kapital var 5,3 % för 2001. Räntorna blev
och av bidraget återstod 0,1 M€ 3,6M€

Under året slopades 48 plankorsningar.

förtäcknigavet.

Internationell
Inhemsk
50

M€. För täckningen av kapitalkostnader-

1997

1998

1999

2000

2001

Godstrafikens
tonkilometer, milj.

undersökning om prioriteringen av åt- En

Internationell

INTERNT

na har företagits. Resultatet är ett riskin-

UTVECKLINGSPROJEKT

dex där det ingår olika karakteristika för

Det interna utvecklingsprojektet inom Ban-

väg- och järnvägstrafiken och de existerande varningsanordningarna. Under hös-

förvaltningscentralen bör fortgå.

ten bedömdes planeringskapaciteten och

jekt inom RHK i samråd med de anställ-

preliminära kostnader för ombyggnad av

da. En ny organisation infördes 1 .5.2001.

farligaste korsningarna. RHK deltog de

de nya enheterna har kom- Verksamhtni

sommaren i en kampanj vars syfteunder

mit i gång. Dessa enheters mål och verk-

var att påverka bilisternas trafikbeteende

samhetslinjer har under årets lopp klarnat.

i plankorsningar.

Med de ökade arbetsuppgifterna har ny-

,-:IiiIIii

Inhemsk
10000

På våren inleddes ett utvecklingspro-

-

1997

1998

1999

2000

2001

Antalet hastighetsbegränsningar, spårkm

Systemet med korsningsföreståndare

anställningar företagits. De medverkande

1000

kommer att fortsätta, likaså går RHK vi-

i utvecklingsarbetet har varit styrelsen,

800

dare med trafiksäkerhetskampanjen. Vida-

ledningsgruppen och hela personalen.

re har RHK flera undersökningar på gång

Arbetet har krävt omkring 190 dagsverken.

om höjning av plankorsningssäkerheten.

2001

Godstrafikens transportvolymer, milj, ton

av RHK.

gärderna för förbättring av plankorsningar-

2000

4000

alltså.
åtgärdesomvianfö,edblroch

1999

Närtrafiken

0

fylla banavsnitten. För varje plankorsning

1998

Personkilome ter, milj.

har 127 bommar körts sönder med bil och
i övrigt har 45 bommar söndrats. Den till-

I tiEt

600

-

400
200

--

1997

1998

1999

2000

2001
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OMVÄRLDEN
Utgångspunkterna för upprätthållandet
och utvecklingen av bannätet är det trafikdrivande företagets behov samt behoven bland användarna, alltså de som anlitar gods- och persontrafiktjänsterna. Banhållningen skapar förutsättningar för effek-

varugrupperna bestod av råmaterial och

den övriga närtrafiken minskade i stället.
Redan länge har antalet resor i närtrafiken varit ökande, en följd av bl.a. den

produkter för skogs- och metallindustrin
samt den kemiska industrin. Järnvägstra-

tiv, säker och konkurrenskraftig järnvägs-

fikens andel av hela varuflödet i Finland är
en fjärdedel; samma andel i EU- omkring

trafik. Ett väl fungerande bannät är grun-

länderna i snitt är bara 15 %.

den för ett bra trafiksystem.

Totalt företogs 43,5 miljoner resor i närtrafiken 2001, en ökning med 1 %. Ökningen inom SAD -området var 3 %, men

Järnvägen hari Finland rollen som bastransportmedel för industrin. De största

utökademrnväigbaors
närhet i huvudstadsregionen samt av de
Under året fullborda- nyastdbor.

Godstransporterna mellan Finland och
Ryssland ökade med 8 % och var totalt

des stadsbanan Helsingfors-Hoplax-

bl.a. genom flyttningsrörelsen, urbanise-

miljoner ton. Omkring hälften av des- 16,

Alberga, varigenom tågturerna på banan

ringen, industrins strukturomvandlingar,
datateknologin, internationaliseringen

sa transporter bestod av import till Finland
En del av ökningen kan tillskri- avråike.

kommer tågturerna mellan Helsing- 20

samt de allt mångsidigare samfärdsels-

vas det att transitotrafiken genom Finland

fors och Alberga att utökas ytterligare,

50 % efter några sva-ökademnäst

samtidigt som matartrafiken till stationer-

Ändringsbehov i trafiksystemet uppstår

behoven.
Transportrekord i
mängden godston

I godstrafiken transporterades år 2001
41,7 miljoner ton gods, vilket är dentoal
störaåligmändeosiVAhtoria. Den inhemska trafikens andel var 24
den internationella trafikens miljonerch
miljoner ton. Transporternas längd i 17,
snitt minskade dock klart, varför transporterna mätt i tonkilometer gick ned med
över 2 % från föregående år.

kunde ökas. Sommaren motVandfrse

ga år. Totalt uppgick transitotransporterna till 4,0 miljoner ton. Trots konjunktur-

na byggs ut.

svackan i Finlands industri höll sig trafiken inom landet på i stort sett samma nivå

Strategiska linjedragningar

som tidigare.

RHKs strategiska utvecklingsplan Bannätet 2020 publicerades i april. I planen in-

Passagerarna i fjärrtra-

går ett förslag till genomförande av ban-

tiken minskade en aning

Antalet resor i fjärrtrafiken med tåg blev I

hållningens utvecklingsprojekt och andra
åtgärder, om deras verkningar och om vad

11,6 miljoner, en minskning med 2 % fjol
år. Mätt i personkilo-frånöegd

kostar.
de
Ersättnings- och utvecklingsinveste-

för banhållningen

ringarna för bannätets del gör det bl.a.

meter var minskningen 4 %.
Fjärrtågstrafikens konkurrenskraft har

möjligt att höja persontågens hastighet

senaste åren belastats bl.a. av under

och godstågens axeltryck.
Med anslagen i statsbudgeten för 2002

att restiderna blivit längre på vissa avsnitt,

harstenföbudigralset

följd av de hastighetsbegränsningartil

Iii

som införts av säkerhetsskäl. Däremot har

stora projekt som alla ingår bannätspro-

reskomforten på många rutter förbättrats
vare förnyad materiel.
tack

grammet. Dessa är stadsbanan Dickurs
elektrifieringen av banan Uleå--byKervo,

Persontrafiken mellan Finland och Ryssland ökade med 16 % sedan föregående

borg-Idensalmi/Vartius samt direktbanan

Med tåg över östgränsen gjordes det år.
totalt 240 000 resor, en ökning på ett år

projekt binder under de närmaste åren en

30 000 resor.
Stadsbanorna gör
närtra tiken effektivare

Järnvägens närtrafik från Helsingfors räknat utsträcks till Riihimäki, Vandaforsen
Till närtrafiken räknas trafiken i ochKaris.
-regionen samt därutöver den trafikSAD
som ingår i VRs zon för närtrafik.

Kervo-Lahtis. Genomförandet av dessa
del av medlen för banhållning-betydan
medövr

en, varför de övriga utvecklingsprojekten
fått skjutas på framtiden. Den ändrade situationen har beaktats i planen Bannätet
i dess reviderade upplaga från bör-20
jan av 2002.
Gynnsamma utsikter för
järnvägstrafiken

De bästa tillväxtutsikterna för järnvägstrafiken finns i närtrafiken, men också när

det gäller persontrafiken på fjärrlinjerna

angeln och trafikkorridor 9A, Helsingfors-

och godstrafiken finns det tillväxtförutsätt-

S:t Petersburg-Moskva.

ningar. I persontrafiken till Ryssland väntas en ökning, i och med att banan Helsingfors-S:t Petersburg utvecklas.

31.12.2001

I båda dessa projekt ingår snabbare tågtrafik mellan Helsingfors och S:t Petersburg. Målsättningen, tre timmar, innebär en

Fjärrtrafikens konkurrenskraft förbättras
med höjningarna av servicenivån. Resti-

påutvecklingajär sftuk
den finska och den ryska sidan, ge- både

derna förkortas efter hand på de viktigare

mensam materiel och smidiga gränsforma-

rutterna i takt med införandet av bannätet

liteter, För banhållningens del krävs det i

för snabbtågstrafik och utbyggnaden av

byggandet av direktbanan Kervo- Finlad

VRs Pendolinotrafik. Också VRs övriga

Lahtis samt en nivåförbättring av avsnittet

för persontrafiken förnyas. Ban- materil

Trafiken på ban nätet
- Person- och godstrafik
Godstrafik

ROVANIEMI/

TORNEA

Lahtis-Luumäki.

nätets serviceförmåga stiger särskilt efter

KEMI

Även med nuvarande rullande materiel

när arbetena för upprustning av år203

en timme om kunderstiföoamd

banan Helsingfors-Tammerfors blir slutförda. Direktbanan ger år 2006 en höjning av

banan upprustas och gränsformaliteterna
blir smidigare. Den snabba tågtrafiken krä-

bankapaciteten så att trafikutbudet kan
ökas från Helsingfors till östra Finland och

ver dock helt nya tåg med lutande karos-

Ryssland samt längs stambanan i riktning

nas sinsemellan olika tekniska system.

BRAHESTAD

ULEABORG

VAPTIIJS

KARLEGY,

ONTIOMAKI

VASA

IicENSAtM
SEINAJOKI I
JY\4KYLÄ'

ser som är anpassade till de båda länder-

Tammerfors.

-

X

BJORNE- TAtAB4FORS STMICHE\._\)
:LAHTI :

formaliteterna sköts medan tåget är i rö-

tet i huvudstadsregionen med tanke på

relse, så att förseningar i kontrollerna inte

I planen Bannätet 2020 ingårnärtafike.
bl.a. en förlängning av stadsbanan från
Alberga till Esbo Centrum och byggandet

påverkar tågens tidtabeller.

av flygplatsbanan från Vandaforsen till

järn vägarna

Dickursby, den s.k. Marjabanan.

EU-kommissionen utgav hösten 2001 en

EUs trafikpolitik prioriterar

.L

ABC
HANGO

NIIRALA

JATRA

'%

För att spara tid är det viktigt att gräns-

Likaså fortgår utbyggnaden av bannä-

JOEN000

RAUMO

VAINIKKALA

FREDRIKSHAMN

HELSINGFORS

Processer som är till

stödfrjänvg-

trafikens utveckling

• Befolkningen koncentreras till

Godstrafikens utveckling är starkt be-

vitbokmrafen,dä isoger

roende av den ekonomiska utvecklingen.
Godstrafikens konkurrenskraft ökas av

syn på den europeiska trafikens fram- sin
tid och mål. I denna trafikpolitiska linjedrag-

• Huvudstadsregionens starka tillväxt

utökade elektrifieringen och av banor-den

ning hör en förbättring av järnvägarnas

• Samhäl lsstrukturen förtätas längs

stadregion

nas höjda lastkapacitet. Målet är att axel-

konkurrensförmåga till de viktigaste mål-

trycket skall höjas till 25 ton på de viktigaste tranportrutterna, likaså behövs det

sättningarna. Ett av förslagen är att ban-

investeringar som ger ökad smidighet i trafiken, ombyggnad av bangårdar och byg-

bara i den internationella godstrafiken utan
också för nationella godstransporter och

• Miljävärderingarna stärks

gande av mötesspår.

för internationell passagerartrafik.

• Produktionsstrukturen förändras.
funktionerna kopplas till nätverk

nätet skall öppnas för nya trafikföretag, inte

Den snabba tågtrafiken till
Petersburg utvecklas

bansträckningarna
• Invånarna blir äldre och rör sig mera

• Den ekonomiska tillväxten fortsätter

• Teknologin gör trafiken effektivare

S:t

• Trafikökningen fortsätter

Finland har förbundit sig att främja de av
EU pådrivna trafikprojekten Nordiska tri-

• Den internationella transportmarknaden utvecklas

Banprojektet Helsingfors-S:t Petersburg

• De paneuropeiska järnvägsnäten
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• Trafiksamarbetet i närregionerna
utökas

FORSKNING OCH UTVECKLING
Som det anstår ett specialistverk driver
Banförvaltningscentralen FoU -verksamhet

Godstrafikens kunder

ett brett område. På de viktigaste forsk- på
ningsområdena beställer RHK egna under-

Banförvaltningscentralen utredde under

des en utredning om den sannolika utvecklingen av transportbehoven i Birka -

nöjda med banhållningen

sökningar som sedan publiceras i verkets
egen publikationsserie. De flesta undersökningarna företas i form av samarbets-

åretivlknmjägarsodtfikkunder var nöjda med den service de får
av banhållaren och trafikföretaget. Samtidigt utrönte man inställningen till järnvägs-

projekt, där RHK medverkar i respektive

transporter i jämförelse med väg- och sjö-

styrningsgrupp.
Under året deltog RHK, antingen som
beställare eller som samarbetsorgan, i in-

transport. Undersökningen företogs i samarbete med VA Cargo, som bedriver gods-

emot hundra forsknings- och utvecklings-

trafik.
Godstrafikens kunder visade sig vara

projekt. Till de viktigaste samarbetsparter-

förhållandevis nöjda med bannätet. Ban-

na i FoU-verksamheten hörde bLa. kommunikationsministeriet, VR Aktiebolag, Oy

nätets förmedlingsförmåga, alltså banka-

VR -Rata Ab och det internationella järnvägsförbundet UIC.
Ett tema som under året var mycket
aktuellt i FoU-verksamheten var utredningar av järnvägstrafikens kunders behov.

land. Avsikten med utredningen är att bedöma näringslivets behov av transporter
nu och i framtiden. Med stöd av resultaten skissas de åtgärder upp som de offentliga instanserna kan vidta för att uppfylla de kommande transportbehoven och
regionala utvecklingsmålen.
de
Mot slutet av året inleddes ett utredningsarbete som gällde järnvägsgodstrafikens utvecklingsutsikter på hela riksplanet. Under utredningens gång kommer ett
stor antal av järnvägens godstransportkunder att intervjuas.

paciteten, är enligt kunderna tillräcklig.
Likaså ansåg man att bannätets täckning
och elektrifieringen var tillräcklig. Beträf-

Stadsbanans verkningar

fande strävandena att beakta företagens

undersöks

behov vid utvecklingen av bannätet var
omdömet "nöjaktigt". En del av de svarande oroades av planerna på nedlägg-

Stadsbanan Helsingfors —Alberga blev klar
hösten 2001. En undersökning avunder
banans verkningar sattes igång samarbete med Huvudstadsregionens Samarbetsdelegation (SAD) och Esbo stad.

ning av delar av bannätet.
Järnvägens image har förbättrats sedan föregående år, så att järnvägstrans-

Avsikten med undersökningen är att
klargöra vilken inverkan ibruktagningen av

porterna nu mer än förr anses vara internationella, av hög kvalitet och säkra. Mil-

stadsbanan haft på människornas samfärdsel, liksom också inställningen till banan bland personer som är bosatta i de

jövänligheten uppskattas också. Fortfarande är det andsvägstransporterna som
har den bästa imagen av alla. Järnvägstransporterna kom i jämförelsen på andra
sjötransporterna på tredje.
plats,

bland användarnaberödaomånch
av kollektivtrafik. Under året genomfördes
undersökningens första etapp, för att utreda situationen innan banan togs bruk.

Framtida transportbehov
Birkaland utredda

andra etappen genomförs våren 2003,Den
I

I samarbete med Vägförvaltningen, Luftfartsverket och Birkalands förbund inled-

då de första bedömningarna av stadsbanans verkningar bör kunna insamlas.

Godstrafikkundernas tillfredsställelse med nätet och
banhållarens verksamhet
Bannätets egenskap
Bannätets täckning
Bannätets skick
Axelvikternas tillräcklighet
Kapacitetens tillräcklighet
Omfattningen av det
elektrifierade bannätet
Beaktandet av
företagens behov
1.0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5.0 Betyg (skala 1.5,)

Källa: Undersökning av RHK och VR Cargo om tillfredsställelsen bland kunderna 2001
Gallup Markkinatutkimus Oy)
(Suomen

MILJÖANGELÄGENHETER
De viktigaste miljöpåverkningarna i samband med banhållningen och järnvägstrafiken är buller, vibration och utsläpp. De
sytemaikågärdnfömiegav
olägenheterna fortgick under året.
Bullerbekämpningsprogram
förhuvdstaegion

Banförvaltningscentralen gjorde i samråd
med Huvudstadsregionens samarbetsde
och de berörda kommuner--legationSAD
na upp ett bullerbekämpningsprogram
som täcker järnvägstrafiken i hela regionen. Programmet innefattar bl.a. byggande av bullerstängsel på 14 ställen. De planerade bullervallarnas och -plankens sammanräknade längd är ca 45 km. Vid sidan

Förebyggande av

Upplagsområdena 8a

om bullerstängslen kommer det i huvud-

vibrationsolägenheter

I skick

stadsregionen att genomföras ett effektivt

I konstruktionsspecifikationerna för RHKs

Skötseln av de platser där material för

rälsslipningsprogram i bullerbekämpande

nya banprojekt har det intagits ett krav på

banbygge hålls upplagda har vidareut-

syfte. Atgärderna kommer att leda till att

En in- utrednigavbosfårn.

vecklats så att en av RHK bemyndigad

antalet människor som är bosatta inom
zonen med bullernivå över 55 dBA kom-

struktion för vibrationsmätning har utarbetats med hjälp av specialister inom VTT,

mer att minska med hela 75 %, medan
det inte just alls kommer att finnas invånare inom gränsen 65 dBA för järnvägs-

statens tekniska forskningscentral. Denna instruktion är också till hjälp för kom-

ansvarig disponent ingår avtal med entreprenörerna om de lagerområden där banmaterial förvaras samt om hur dessa an-

munerna när de i samband med plane-

vänds. Samtidigt krävs det av entreprenörerna att de förvarar materialen syste-

bullrets del.
RHK och Helsingfors stad har överenskommit om att alla bullerbekämpningsåt-

ringen företar egna vibrationsutredningar.
besvärligaste banavsnitten vad vibra-De
tionerna beträffar är Vainikkala-Sköldvik

matiskt och med omsorg samt under iakttagande av miljö- och hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter. Sammanlagt har RHK

gärder inom staden genomförs i en följd.

och Vartius-Brahestad, båda livligt trafi-

omkring 30 hektar upplagsområden för

kerade godstransportrutter.

banmaterial.

exaktare uppläggning av åtgärdernaEn
skall enligt planerna företas år 2002 och
bullerstängslena byggs 2003-2005. Bullerbekämpningsåtgärderna i Vanda genomförs i samarbete med staden så att
utförs samtidigt som det fjärde spåret de
mellan Dickursby och Kervo byggs. Ett liknande arrangemang planeras i Esbo, så
atbulersängyiambde
eventuella utbyggnaden av stadsba- den

-

Markundersökningar på

Flera utredningar av

ban gårdarna

projek tens verkningar

Markens tillstånd på bangårdarna undersöktes på alla de gamla ställena för loko-

Miljökonsekvenserna av hamnbanan till
Nordsjö utreddes i samråd med Helsing-

motivtankning i norra Finland. Undersökningarna lyfte inte fram några allvarligare
miljöproblem. På bangårdarna i Seinäjoki,

fors Hamn och övriga samarbetspartners.
tänkta linjedragningarna har inven- Påde
teringar av fågelbestånd, grundvatten och

Lieksa och Libelits sanerades förorenad

växtlighet inletts. Längs dragningen av direktbanan Kervo-Lahtis inventeras even-

nan från Alberga till Esbo Centrum.

markpåtnigsälea.

Med detaljplanering kan det tilises att

Uppföljningarna av grundvattnets till-

antalet personer som drabbas av järnvägs-

stånd fortgick på bangårdarna i Hovinsaari

buller inte ökar. RHK är mån om att det i

Kouvola, Riihimäki, ochMusaliKtk,

De sociala verkningarna av direktbanan

planeringen anvisas speciella bullerisole-

Vainikkala samtSköldvi,Vmanstr

undersöks. Det är meningen att utreda
banbyggets inverkan på de i trakten bo-

ringszoner mellan banorna och bebyggelsen, och att det i detalj planerna förutsätts
att de som bygger också tillgodoser behovet av bullerbekämpning.

Poitsila i Fredrikshamn. På dessa bangårdar har farliga ämnen transporterats.

tuella områden där flygekorrar förökar sig
eller annars förekommer.

satta människornas livsförhållanden, boendetrivsel, samfärdsel samt tryggheten i
deras bostadsmiljö.

UPPRUSTNING
Åtgärderna för upprustning av banorna

förutsätter omsorgsfull planering av arbe-

hölls under året inom de planerade ramarna. Hur omfattande arbetet var beskrivs

tena så att störningarna i trafiken minimeras. Med god planering och övervakning

av att sammanlagt omkring 550 000 gam-

av arbetena kan trafikens smidighet och

la träsyllar på olika håll i landet ersattes av
betongsliprar. Det motsvarar ett banbyg-

exakthet påverkas betydligt.

ge av nästan 330 kilometers längd. Ny räls

under särskilda för ändamålet avsedda tra-

I vissa fall har banarbetena passats in

Avsnittet Helsingfors-Tammerfors är
de pågående upprustnings- detsörav
projekten och där företas också omfattande utvecklingsinvesteringar. Ett annat stort
upprustningsprojekt som sträcker sig över
flera år gäller avsnittet Kouvola-Pieksämäki. Under året inskränkte sig arbetena på

över 100 bankilometer och 150ladespå

fikavbrott, under vilka tågtrafiken skötts

till installation av säkerhets- detavsni

växlarfönydes.

med temporära ersättande arrangemang.

utrustning och tågkontroll; senare kommer

Satsningarna på upprustning har bedrivits systematiskt i flera år, för att banor-

dessa fall har arbetena kunnat genom- I
föras snabbare och effektivare än normalt.

renoveringsarbetena igen att fortsätta i full

nas skick bättre skall motsvara personoch godstrafikens behov. De hastighetsbegränsningar som införts på grund av

året förekom detta slags byggen påUnder
-Riihimäki, Toijala-avsniteHlgfor

arbetena och som är till förfång för trafiken har kunnat minskas avsevärt. Under
på åretfökomhasigberän
322 bankilometer, en minskning med över
jämfört med föregående år.

10km

skal.
Ban grdar förbättras
och förnyas

Tammerfors, Ylivieska-Uleåborg, Villman
-Parikkala samt Varkaus-Joensuu.-strand

Ombyggnaden av bangårdarna är en vä-

Banöverbyggnaden

sentlig del av arbetena för förbättring av
bannätets funktion. Det viktigaste av dessa

förnyas

arbeten under året skedde i Tammerfors,

De viktigaste banupprustningsprojekten
året gällde avsnittet Helsingfors- under

taget förnyats helt. Därmed kan service-

där bangården för persontrafik praktiskt

Planering av arbetet ger

Tammerfors, Orivesi-Jyväskylä, Karleby-

smidigare trafik

Den största delen av upprustningsprojek-

Uleåborg, Uleåborg-Torneå, IdensalmiKajana, Luumäki-Joensuu och Kouvola-

ten företas på banor som var i bruk. Detta

Kotka. De flesta åtgärderna bestod av för-

och stationsomgivningarna i Kervo fortgick

nyande av banöverbyggnaden, det vill

för fullt. Förnyandet av bangårds- och sta-

säga byte av sliprar, räls och makadamskiktet.

tionsområdet bedrivs av RHK och Kervo
stad gemensamt. Det förbättrar radikalt

nivån på stationsområdet förbättras och
tågutbudet kan utökas.
Ombyggnaden av bangårdsområdet

bl.a. förbindelserna för den lätta trafiken
och gör det lättare för de resande att röra
sig på perrongerna. Under de närmaste
åren kommer RHK att totalt förnya spåren
bangården i Kervo.
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Räls typen på

renoveringen av sträckan Kouvola-Pieksä-

Mot slutet av året inleddes i Hyvinge en

huvdspåren, spårkm

omfatndeuprsigvbaåden,t

mäki, elektrifieringen av banorna i norr och

i projektet Helsingfors-Tammerfors. led

banarbetena i samband med därmed,

60E1

K60

överbyggnadsarbetena på avsnittet Tam-

K43

K30

Många orsaker till slipning

merfors-Jyväskylä, direktbaneprojektet,

av räls

Totalt slipades 265 km räls under året. Ar-

2002 är en prognos
7000

arbetnmdKvosabnmtförbättringarna i Karis.

6000
5000

betet företogs på flera avsnitt, för uppfylByggnadsbeståndet

4000

upprustat

3000

det slipning av gammal räls för höjning av

De största projekten som gällde stånd-

2000

passagerarkomforten. På avsnittet Kouvo-

sättning av byggnader under året hade

la-Kotka, med övervägande godstrafik,

att göra med byggnader som behövs

slipades ny räls för maximal livslängd med

för trafikstyrning och bannätets underhåll.

tung belastning, medan rälsen på banorna

Upprustningen av ställverksbyggnaderna

Dickursby-Kervo och Helsingfors-Kyrk-

i Pieksämäki och Riihimäki slutfördes.

slätt slipades för sänkning av bullernivån.

Servicebyggnader renoverades i Karleby,

lande av olika behov.
På avsnittet Tammerfors-Orivesi gällde

detta arbete ingick alla räler på stadsba-I
nan Helsingfors-Alberga.

Tavastehus och Pieksämäki.

1000
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

I spåret lagda sliprar,

I anslutning till elektrifieringen och fjärr-

Betong

styrningsarbetena i norra Finland inleddes
Ökad effektivitet genom

planeringen av en trafikstyrningscentral i

konkurrens

Uleåborg. När denna är färdig kommer

För banarbeten krävs det specialutrust-

hela styrningen och övervakningen av dist-

ning, likaså förutsätts det specialiserat

riktets trafik att kunna skötas från ett enda

kunnande för byggande av banor. Därför
har RHK ingått de flesta av sina entrepre-

ställe.

nad. RHK har dock planer på att i högre
utsträckning konkurrensutsätta entrepre-

Åldern för bannätets
överbyggnad

naderna direkt. En av avsikterna är att det

- 0-10r

0,8

verksamhet enligt de resultatmålsättning-

°'°

3112.2001
11-20 år
21-30 årOver 30 år
-

ar som kommunikationsministeriet fastställt för RHK, vidare nås höjd produktivitet och effektivare utnyttjande av medlen.
Banförvaltningscentralen har redan iflera år konkurrensutsatt anskaffningarna av
ROVANIEM1/

säkerhetsanordningar samt elektrifieringsarbetena. Likaså gör RHK sina inköp av

TORNEA

viktiga råmaterial med offerttävlan, t.ex.

KEMI

BR AH E STAD

räls, växlar samt sliprar av betong och trä.
utsättningen närmast gällt banöverbyggnad och broar.
När det gäller separata uppdrag för
byggande och underhåll förfar RHK så att
uppdragen definieras i detalj och betalningen binds till resultaten inklusive hur tidtabellerna håller. Det normala underhållet
av bannätet har RHK däremot beställt
direkt av Oy VR -Rata Ab till fasta priser.
Banförvaltningscentralen har i allt högre grad anlitat projektledningskonsulter.
Detta arbetssätt pågår för närvarande vid

VARTIUS

-

Av underhållsuppdragen har konkurrens-
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milj.st

Trä

2002-2003 är en prognos

nadavtal med bolaget Oy VR -Rata Ab, som
i sin tur gett ut deluppdragen på entrepre-

därmed efter hand skapas en fungerande
marknad och den vägen till effektivare

54E1

t'1ftftR
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UTVECKLINGSPROJEKT
Byggandet av stadsbanan

Järnvägstrafikens konkurrensförmåga och

tionen var livligt trafikerad, så det krävdes
tilKervo

hel del specialarrangemang för att till- en

bara med investeringar i ersättande syfte

Till utvecklingsplanerna som gäller kollek-

godose passagerarnas säkerhet, arbetar-

utan också med utvecklingsprojekt. De

tivtrafiken i huvudstadsregionen hör ock-

skyddet och tågtrafikens behov.

slags investeringar ärviktgased

så projektet med en förlängning av stads-

Under sommaren byggdes i samarbe-

öknigavbpcte,uygnadv

banan från Dickursby till Kervo, det som

te med kommunerna i Träskända, Jokela

inleds

verksamhetsförutsättningar förbättras inte

elektrifieringen och höjning av säkerheten.

kallas Kervo stadsbana. Ett intentionsav

Stadsbanan till Alberga

juni 2001 mellan RHK, Vanda stad och

keringsplatser för avslutningstrafiken.
För en höjning av passagerartrygghe-

I huvudstadsregionen slutfördes i augusti

stad, och stadsbanan har också in- Kervo
tagits i form av ett nytt utvecklingsprojekt

ten och för motarbetande av skadegörelse försågs stationsområdena i Tavastehus,

byggarbetena på stadsbanan Helsingfors-

i statsbudgeten för 2002.

Hyvinge, Esbo och Lahtis samt stadsba-

Köklax sammanlagt över 400 nya par- och

-talombygndevaigcks
färdig

Hoplax -Alberga. Projektet som kommit i

Kervo stadsbana kommer att byggas

gång 1998 innebar byggande av två till
förnyande av de existerande-lägspår,

Banan kommer att höja kol- 20-4.

nestationen i Alberga med kameraöver-

vakning och moderna videoinspelningsan

lektivtrafikens servicenivå och konkurrens-

-ordniga.Öveksmronah

spåren samt ombyggnad av stationerna
och gatorna med tanke på smidig matar-

förmåga. Samtidigt främjar banan den
på spår- markdispotnberasig

redan visat sig vara till klar nytta.

trafik. Tack vare de nya spåren kan näroch fjärrtrafiken hållas isär, vilket möjlig-

trafik.

Direktbaneprojektet

gör betydligt tätare turintervaller. Trafiken

Helsingfors station ha fått

banan inleddes 13.8, men fullt ut kom- på
mer stadsbanan att utnyttjas först från
sommaren 2002.
Stadsbanan var ett samprojekt som
drevs av RHK tillsammans med städerna

har inletts

Beslutet om byggande av direktbanan

tak över perrongerna

fattades sommaren 2001 Kervo-Lahtis

Banförvaltningscentralen har dels på egen

dels i samarbete med de berördahand,
kommunerna realiserat flera projekt för att

ochanslgförpjektimdsabudgeten för år 2002. I slutet av år 2001
RHK i gång med inlösningsförfaran-gick

höja persontrafikens servicenivå och kon-

dena för banprojektet samt förberedelser-

Helsingfors och Esbo och den var ett led i

kurrenskraft. Åtgärderna har företagits i

na inför banbygget. Byggarbetena inleds

utvecklingen av huvudstadsregionens sys-

anslutning till de egentliga banprojekten,

hösten 2002 och banan skall enligt pla-

tem för kollektivtrafik. RHK stod för själva

separata projekt för förbättrad servi-men
cenivå har också genomförts.

nerna vara klar år 2006.

banbygget, medan städerna hade hand

Direktbanan skapar förutsättningar för

stations- och gatuarrangemangen om

Regntaken över perrongerna vid Hel-

utveckling av person- och godstrafiken en

samt lederna för lätt trafik på sina om-

singfors station bekostades helt och hål-

Östra Finland och Ryssland. Banan görtil

råden.

let av RHK och var klara i juni. Detta pro-

också att kapaciteten längs stambanan

jekt var speciellt krävande eftersom sia-

från Helsingfors norrut förbättras.
Direktbanan Kervo-Lahtis byggs med
tanke på snabb persontrafik, den blir dubbelspårig och elektrifierad, linjeskyddad
ochförsedmautikågonrl,
inga plankorsningar. Till största delen går
banan samma terrängkanal som den existerande motorvägen, vilket med tanke på
är en fördel. Banans totala längd miljön
blir 74 km, varav 63 km blir ett helt nybyggt avsnitt.
Servicenivån höjs på banan
Helsingfors- Tammerfors

Den pågående genomgripande förbättringen av banavsnittet Helsingfors-Tam-

-'

SÄKERHETEN
I den egentliga tågtrafiken inträffade un-

ling av säkerhetsledningen och säkerhets-

der verksamhetsåret inga olyckor som led-

tekniken. RHK deltar också i det interna-

de till personskador. På bangården i Tam-

tionella arbetet för förbättring av järnvägs-

merfors skedde dock i slutet av året en

säkerheten; särskilt det nordiska samolyckshändeiamb växlng,

arbetet har varit av betydelse detta avseende.

att ett lokomotiv kolliderade med ett så

En viktig roll för uppnåendet av målet

persontåg och ett trettiotal personer fick

spelar också forskningsarbetet, där RHK

lindriga skador.
Antalet plankorsningsolyckor var totalt

anlitar utomstående specialister, t.ex. Sta-

och 12 personer omkom i dessa. Den60
på som-alvrigstednäfa

tens tekniska forskningscentral VTT. Un-

maren i Kärkölä mellan Riihimäki och Lah-

det bl.a. utreddes vilka risker som före-

der året företogs flera undersökningar där

tis, där en bil trots att varningsanlägg-

ligger i de olika järnvägsfunktionerna och

ningarna fungerade körde framför ett tåg

vad man kan göra för att eliminera dessa

att alla fem personer i bilen omkom.

risker.

så

Målet är internationell

inleddes år 2000 fortgick på flera banavsnitt. Likaså utreddes det olika tekniska
möjligheter att skydda korsningarna;

Plankorsningarnas

toppnivå för säkerheten

osäkerhet ett bekymmer

De inventeringar av plankorsningar som

trygghetsaspekter för både bomförsedda
och obevakade korsningar granskades var

RHK har målsättningen att höja Finlands

Ett av tyngdpunktsområdena under året

tågsäkerhet så att den är på internationell

var plankorsningssäkerheten. RH K färdig-

toppnivå. Arbetet mot detta mål fortsatte

ställde sin egen strategi, som går ut på att

för sig.
Arbetet för att antingen slopa eller säk-

plankorsningar avskaffas eller säkras. Li-

ra plankorsningar fortgick. Under året slo-

kaså slutförde en plankorsningsarbets

pades totalt 48 plankorsningar, de flesta

året.
De viktigaste åtgärderna gäller ökning
av säkerhetsmedvetenheten samt utveck -

under

-grupinomk atsiner
arbete.

f

av dessa i samband med banupprustningen på sträckorna Toijala—Abo samt Tam-

merfors-Kumo-Björneborg. Andra plan-

System med

korsningar försågs med varningsanord-

förhandsanmälning infört

Utveckling av bannätets
säkerhet

ni ngar.

Under året infördes ett förhandsanmäl-

- Automatisk tågkontroll före utgången

ningssystem i drivandet av tågtrafiken.

av år 2005

ligt trafikerade huvudbanor inriktas enligt

Med bulletiner som genereras av syste-

Banavsnitt utan plankorsningar

strategin för de närmaste åren särkilt på

met får bl.a. lokförarna information om allt

Vainikkala -KouvolalKotkabanvsite

som inverkar på tågens framfart, som ban-

Banavsnitt där plankorsningarna enligt
planerna avskaffas

Avskaffandet av plankorsningar på liv-

-Kouvola. Därtill slopas andra samtLhi

plankorsningar på olika håll i landet, sådana som med stöd av en speciell riskinventering konstaterats vara farliga.
Banförvaltningscentralen deltog aktivt

arbeten, växlingar till andra spår eller hastighetsbegränsningar.
En viktig säkerhetsfaktor som särskilt
uppmärksammats är tågtrafikens punktlighet. Utvecklingsarbetet för att öka

i en informationskampanj som gällde att

punktligheten fortgick under året i sam-

öka bilförares och andra trafikanters för-

arbete med VA Aktiebolag.

ROVANIEMI
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siktighet och uppmärksamhet i plankors-

KEM

ningar. Kampanjens huvudvikt lades vid

Radionät för

banavsnitten Seinäjoki -Vasa, Seinäjoki-

trafikstyrningen

Kaskö samt Uleåborg-Torneå. Att döma

under arbete

av enkäter i anslutning till denna kampanj

Förberedelserna inför byggandet av ett

anses detta slags upplysning vara viktig

rikstäckande järnvägsradiosystem fortgick

BRAHESTAD uLEAB0RO
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året. RHK och VA grundade en ge-under

och nyttig.

mensam projektorganisation för planering
Tågkontrollen längs

och realisering av projektet. Aadionätet blir

huvudbanorna på plats

ett system för kommunikation mellan tra-

Systemet för automatisk tågkontroll utvid-

fikkontrollen och lokförarna, för att säkra

gades under verksamhetsåret enligt mål-

smidigheten i trafiken och säkerheten. Det

sättningen så att praktiskt taget hela hu-

meningen att systemet skall vara infört är

vudbanenätet nu omfattas av systemet.

206.

året försågs sammanlagt 717 ban-Under

Det radionät som skall byggas baseras
europeisk standard för järnvägsnät, påen

inventeringar med tanke på ytterligare ut-

Det nuvarande systemet är ana-GSM-R.

vidgning av systemet.

logt och uppbyggt med teknik från 1970-

Tågkontrollen kommer att byggas vidare så att systemet före utgången av 2005

talet; dess kapacitet kan inte byggas ut

täckeralbnomdpstrafikch
därtill de viktigaste godsbanorna. Utanför

Systemet GSM-A möjliggör inte bara
röstkommunikation utan säkerhetsuppgif-

systemet lämnas bara banor med låg tra-

ter kan också överföras dataform. I det

fikvolym, övervägande sådana som an-

nya systemet blir det också möjligt att spe-

vänds för virkestransporter.

cificera gruppsamtal, så att meddelande-

de givna semaforsignaler- atågenföljr

med tanke på framtida krav.

na bara skickas till dem som berörs av
dem, varigenom andra inte störs.

na och gällande hastighetsbegränsningar. Om ett tåg går snabbare än tillåtet ger
systemet lokföraren en varning och brom-

Järn vägsin formation

sar också tåget automatiskt vid behov. För
anskaffningen av systemets komponenter

Under året drev AHK tillsammans med VA
en informationskampanj där ochplisen

längs banorna står RHK medan den rul-

skolelever blir upplysta om spelreglerna

lande materielens ägare står för de delar

som gäller järnvägsområden. Kampanjen

som finns i lokomotiven.

har ansetts vara viktig och den ingår re-

till skolelever

dan i det kontinuerliga säkerhets- och
upplysningsarbetet. Under året nådde
kampanjen totalt 8 000 skolelever på olika håll i landet.
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kilometer med tågkontroll. Därtill företogs

Den automatiska tågkontrollen ser till
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Antalet plankorsningar
sammanlagt
åren 1960-2001
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TEKNIKEN OCH UNDERHÅLLET
det undersökts höjningen av godsvagnar-

för utveckling av diagnostiksystem; pro-

garnas konkurrensförmåga. Banförvalt-

nas axeltryck till 250 kN eller 25 ton. Ope-

jektets mål är att den nya teknologin skall

ningscentralen bedriver inte själv någon

ratören har anskaffat eller står i beråd att

kunna tas i bruk senast till direktbanan

egenthg produktutveckling utan anlitar

anskaffa vagnar dels för pappersindustrins

Kervo-Lahtis.

betydande mängder forskningstjänster.

dels för anrikad malm. Den transpoe,

Med teknisk forskning förbättras järnvä-

I framtiden kommer också utgångsda-

Med den nya tekniken är det tänkt att upp-

förstaepnväblitdeyahög-

ta för underhållet att kunna fås med hjälp

nå sänkta enhetskostnader, ökning av ba-

re axeltrycket godkänns på avsnitten Lau-

av en ny baninspektionsvagn. Banförvalt-

nornas kapacitet och höjd säkerhetsnivå.

ritsala-Kotka/Fredrikshamn, Gerknäs-

ningscentralen ingick efter en internatio-

Enhetskostnaderna kan framför al It

Hangö och Harjavalta-Mäntyluoto. De två

nell offerttävlan med Oy VR -Rata Ab ett

första används för pappersindustrins
det sistnämnda avsnittet transpoe,å

avtal om mekanisk mätning, där en väsent-

en harmonisering av desänkageom
teknisalögr.Detfusäockså av de europeiska kraven på enhetliga

lig roll spelas av en inspektionsvagn som
mäter dels spåren, dels matarledningen.

transporteras anrikad malm.

Vagnen tas i bruk år 2003.

funktioner. Det tekniska utvecklingsarbe-

Utredningen visar att det för en höjning

tet drivs till stor del i form av internationellt samarbete; framför allt har framtag-

av axeltrycket krävs upprustning och reparationer, särskilt där trummor leds un-

För underhållet av makadambanor utvecklas nya, förmånliga arbetsmetoder,

ningen av gemensamma nordiska lösningar betonats under den senaste tiden.

der banan, likaså krävs det förbättring av
banstabiliteten.

eftersom den traditionella bankonstruktionen med stödskikt av makadam kommer

Stor utredning om

Förebyggande underhåll

höjningen av axeltrycket

Inom underhållet övergår RHK alltmer till

att bevaras som grundlösning för våra järn-

RHK har företagit en omfattande utredning

vägar till långt in i framtiden.
För fastighetsunderhållet har en skötförebygandåtäochbrukeavdi-

om en höjning av de största tillåtna axel-

agnostik som utvisar anläggningarnas

trycken från nuvarande nivå. Särskilt har

funktion. Under året inleddes ett projekt

selklassificering av stationsområdena införts, likaså hinderlöshetsutredningar. I

Höjning av axeltrycket

framtiden kommer diagnostik också att
användas i underhållet av lokal iteterna för
tekniska apparaturen.

- Banavsnitt på vilka axeltrycket
kommer att vara 25 ton

den

Ti

Upprättandet av
egendomsregister pgår

Om banorna liksom om den övriga infrastrukturen behövs det tillförlitliga registeruppgifter. För ändamålet har RHK skaffat
sig pålitliga egendomsregister för under-

ROVANIEMI

hållets behov. Ar 2001 utreddes behovet
av sådana register och de tillgängliga tu-
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Under år 2001 hörde även plankorsnings-

BJÖHNSBORGTÄEP,RS

konstruktionerna till undersökningarnas

Tekniken för

tyngdpunktsområden. Det har undersökts

säkerhetsanordningarna

täckkonstruktioner för plankorsningar av

utvecklas

trä, betong och gummi. Det har utarbe-

I samarbetsprojekt

tats lösningar för fordonstrafik, underhålls-

Inom tekniken för säkerhetsanordningar

trafik, till och med för snöskotertrafik. Li-

har ett intensivt utvecklingsarbete skett.

kaså har billigare varningsanläggningar för

Detta har uttryckligen bedrivits i form av

plankorsningar använts på prov. När un-

internationellt samarbete. RHK har varit

dersökningsresultaten står klara 2002 är

med i utvecklingen av det europeiska sysdetagsfbluomratidös-

ningar.
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lämpningarna.
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temet för trafikstyrning och tågkontroll. Där

Säkerhetsanlaggningar

ingår dels det egentliga trafikstyrningssys-

- Linjeblockering och fiärrstyrning

temet (ETCS, European train control sys-

- Linjeblockering

tem), dels ett radiosystem som utvecklats
speciellt för järnvägens behov (GSM-R).

31.12.2001

Automatisk tågkontroll
• Enskilda säkerhetsanläggningar

De första allmäneuropeiska tillämpningarna av systemet tas i bruk i Finland under
de närmaste åren.
Typ godkännanden en
viktig trygghets faktor
ROVAN

Förfarandet med typgodkännande anTORNEA

vänds såväl för den rullande materielen
som för de anläggningar och system som

var 11 under året. Detta år lågmateril
och olika komponenter av

typen dragkopplingar och buffertar. Även
för person-entryckåligöv sba
vagnar typgodkändes.
Likaså typgodkändes den nya versionen av lokomotivserien Sr2. Denna version
är försedd med elektropneumatisk styrning av den automatiska bromsanläggningen.
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tyngdpunkten vid maskiner för banarbete.godsvagnar
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anskaffas för banan.
Antalet typgodkännanden av rullande
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ÖVERSIKT AV STYRELSEN
Styrelsens uppgifter
och verksamhet

Banförvaltningscentralens verksamhet
styrs och övervakas av dess styrelse. Styrelsen bestämmer om RHKs allmänna
verksamhetslinjer, om service- och verksamhetsmålsättningar, om verksamhetsplaner och ekonomiplaner, om budgetförslaget, om anordnandet av tekniska kontroller på det allmänna planet, om principerna för prissättningen av tjänsterna, om
inrättande och avskaffande av tjänster
samt om godkännande av kollektivavtal.
Vidare skall styrelsen fastställa de mera
betydande planerna som gäller byggande och underhåll av bannätet samt trafikstyrningen, och ställa trafikpolitiska förslag
som gäller järnvägstrafiken.
Styrelsen höll under berättelseåret fjorton sammanträden. Styrelsen företog ett
besök på platsen i Kervo för att bese ban gårdsprojektet där. Likaså höll styrelsen
tillsammans med RHKs ledningsgrupp ett
utvecklingsseminarium.
Under året behandlade styrelsen långsiktiga separata frågor, bl.a. följande: utvecklingen av RHKs verksamhet och organisation, den järnvägslagstiftning som
beredning, strategin för konkur- ärunde
rensutsättningen av banarbetena, fastställande av grunderna för banavgifterna,
framtiden för de banor som har låg trafikvolym, bokföringen av tillgångarna och de
anstäldfribjeömån.
Statsrådet tillsatte år 2000 en ny styrelse för RHK för mandatperioden 20012003. Styrelsen har fem ledamöter. Under
år 2001 utbyttes en företrädare för kommunikationsministeriet.
RHKs resurser
Antalet årsverken inom RHK under året var
därav 69 i RHKs egentliga verksam- 10,
het och 41 i funktionerna som gällde biljettkontrollavgifter. Ökningen från föregående år var 2 årsverken i den egentliga
verksamheten medan kontrollavgiftsverksamheten minskade med 2 årsverken.
Personalen som arbetar med RHKs egentliga verksamhet har hand om beställningen av planering, underhåll och byggherreverksamhet för banhållningen och fastighetsfunktionerna samt beställningen av
trafikledningsuppdrag, likaså myndighetsuppdrag i anslutning till säkerhet, tekniska normer och tillstånd samt de ekonomiska och administrativa uppgifterna inom
verket. Uppgifterna för personalen inom
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kontrollavgiftsfunktionerna är offentligrättslig serviceverksamhet. Antalet anställda vid årets utgång var 113.
De anställdas genomsnittsålder vid
årets utgång var 43,6 år. Kontrollörernas
genomsnittsålder var 39,2 år och de anställda i den egentliga verksamheten hade
snittåldern 46,1 år. 35 % av de anställda
var kvinnor.
De av RHK betalda lönerna och arvodena jämte bikostnader var 4,7 miljoner
Personalkostnadernas andel av hela euro.
verksamhetens kostnader var omkring en
procent.
Organisationen ändrades med verkan
Från fem enheter övergick RHK 1.520
fyra. Målet är att styra verksamheten i til
mer kundinriktad riktning, inte bara med en
tanke på det trafikdrivande företaget utan
också ur slutanvändarnas synpunkt. RH Ks
anstäldhregiuvcklnsarbte.
Disponibla medel

Av budgetmedlen fick under året 405 miljoner euro disponeras för RHKs bruttokostnader. I detta belopp ingick medel
som överförts från föregående år (30 M€),
den egentliganetomdlsigck
budgeten och tilläggsbudgeterna (306
M€), samt de intäktsförda medlen för momentet (69 M€). Bland intäkterna ingick
miljon euro som inkommit från EU i formen
De disponiblaavdirektbygnsö.
medlen var 24 miljoner euro mindre än
under föregående år. Överföringen för användning år 2002 var 22 miljoner euro.
Använda medel

I RHKs verksamhet betonades planeringen av byggnads- och underhållsarbetena
samt beställningsverksamheten. RHKs
bruttokostnader var 383 miljoner euro.
Projektnavcdligtbe.Användningen av budgeterade medel följde
i stort sett planerna. Av anslaget för ett
radionät överfördes 11 miljoner euro till
år, likaså det direkta stödet från följande
EU (1 M€). Av medlen för byggarbeten
överfördes 9,6 M€ till nästa år; bland
desaknämbtligspoerfö
Albergabanan (0,3 M€), en del av medlen
för utvecklingsprojekten (6,9 M€) och en
del av grundbanhållningsmedlen (2,3 M€).
Under året användes totalt 383 miljoner euro av medlen för banhållningen.
Detta var en minskning med 17 M€ eller
med 4 %. För utvecklingsprojekten användes 60 M€, 1,5 M€ gick till markköp, 142

M€ användes för investeringar i grundbanhållningen och 180 M€ utgjorde kostnader för verksamheten. Störst av kostnadsposterna var banunderhållet och bandriften, 121 M€, medan trafikledningen kostade 37 M€.
De största enskilda projekten inom
grundbanhållningen och därmed de största kostnaderna gällde upprustningen av
banavsnitten Villmanstrand-Parikkala 17
M€, Helsingfors-Tammerfors 14 M€,
-Kotka 12 M€, Kouvola-Pieksä-Kouvla
mäki 10 M€, Karleby-Uleåborg 8 M€,
Uleåborg-Torneå 8 M€, persontrafiksban
7 M€ samt Tammer--gårdeniTamfos
fors-Orivesi-Jyväskylä 1,5 M€.
Utvecklingsinvesteringsmedlen gick till
på banan Helsingfors-nivåförbätga
Tammerfors med 23 M€ samt elektrifieringsarbeten på avsnitten Tuomioja-Brahestad 2 M€ och Uleåborg-Rovaniemi 6
M€. 10 M€ användes för banutrustning
för automatisk tågkontroll och 6 M€ gick
arrangemang som gällde plankorsning- til
ar. Bygget av stadsbanan Helsingfors-.
Alberga slutfördes till en kostnad på 12
M€. Byggandet av ett radionät inleddes
med uppgörandet av planerna, kostnaderna för detta blev 0,3 M€.
Intäkts- och
kostnadsberäkning

I affärsbokföringen skrivs som intäkter av
verksamheten de intäkter som kommer
från den avgiftsbelagda verksamheten,
hyresintäkter och övriga inkomster. Intäkterna under året var 76 M€, varav den
53 M€ var den offentlig- störapoen
rättsliga intäkten banavgiften, som inflöt
med stöd av speciallagar. 1,7 M€ inflöt i
av offentligrättsliga kontrollavgifter form
med stöd av betalningsbeslutet. Olika tillståndsavgifter gav 0,2 M€, fastighetshyror och bruksersättningar gav 10 M€. De
till 11 M€, där- övrigantäkeupc
av gav försäljningen av utmönstrad egendom 8 M€; 3 M€ inkom i form av direkt
byggstöd från EU och de övriga intäkterna blev 0, 2 M€. Av det direkta EU-stödet
gick 1,8 M€ till det statliga intäktsmomentet, varför dessa medel inte kom banhållningen till godo. Intäkterna av verksamheten ökade sammanlagt med 3 M€ jämfört med föregående år, 4 %.
I RHKs bokföring bokas alla utgifter
som kostnader med undantag för det som
betalas för investeringsprojekt, eftersom
dessa skrivs in i balansräkningen under

anläggningstillgångar. Kostnaderna för
verksamheten var 390 M€. Den största
kostnadsposten 214 M€ bestod av avskrivningar. Banunderhåll och trafikledningstjänster köps av utomstående företag, detsamma gäller för fastighetsunderhåll, specialist- och forskningstjänster.
Dessa utgör de största posterna som bokförs som inköp, totalt 168 M€. Personalkostnaderna var 5 M€. Hyror och andra
kostnader uppgick till totalt 2 M€; de
störapoenvktrshy,faighetsskatt, medlemsavgifter till utlandet
och resor. Kostnaderna för verksamheten
ökade jämfört med föregående år med 22
M€ eller 6 %. Med avskrivningarna frånräknade ökade kostnaderna med 14 M€,
4 %.
Kostnadsunderskottet före finansiella
och extraordinära poster var 314 poster
M€. De extraordinära intäkterna och kostnaderna bestod övervägande av kostnader och skadestånd i anledning av oförutsedda färseningar på grund av skador på
banorch et.Kosnadurskottet efter de finansiella och extraordinära posterna blev 315 M€. Enligt intäktsoch utgiftsberäkningen kunde 19 % av
kostnaderna täckas med intäkterna, vilket
procentuellt sett är nästan lika mycket som
föregående år.
under
RHK redovisade 2 M€ i form av momsintäkter och erlade 82 M€ i moms på sina
kostnader. Kostnadsunderskottet med
momsen medräknad var 394 M€. Kostnadsunderskottet ökade jämfört med föregående år med 15 M€ eller 4 %.
Balansräkningen

Balansomslutningen var 2 574 M€. Minskningen jämfört med året innan var 13 M€
0,5 %. Kapitalvärdet av anläggnings- elr
tillgångarna vid årets slut var 2 568 M€.
under året var 14 M€. Net-Minskge
toökningen i avläggningstillgångar var under året 200 M€. De planmässiga avskrivningarna uppgick till 214 M€. Avskrivningama översteg nettoökningen med 14 M€.
Värdet av ökningarna i järnvägens anläggningar var 195 M€. Därav var utvecklingsinvesteringarna 59 M€. Investeringarna i upprustning var 135 M€, vilket var
mindre än avskrivningsbeloppet för 76M€
bannätet, 211 M€. De årliga ersättande
investeringarna bör i själva verket vara
minst lika stora som avskrivningarna för
att värdet av anläggningstillgångarna inte
skall sjunka.
Kostnadsmotsvarighet

Till den avgiftsbelagda verksamhet som
RHK bedriver hör, enligt avgiftsbeslut av
kommunikationsministeriet och enligt lagen om betalningsmotsvarighet, utfärdandet av olika slags användningstillstånd,
beslut och tekniska bestämmelser samt
försäljning som sker inom fastighets- den

funktionerna och kontrollavgiftstjänsterna.
Med stöd av en speciallag debiterar RHK
av det trafikerande företaget en banavgift,
vars betalningsgrunder definieras separat
enligt principen att de skall överensstämma med kostnadsmotsvarigheten i de
övrigatfkomen.
Intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten enligt avgiftsbeslutet var 11,8
M€. De offentligrättsliga intäkterna av detta belopp var intäkterna av kontrollavgiftsverksamheten samt diverse tillstånd och
beslut, sammanlagt 1,7 M€. De offentligrättsliga intäkterna täckte fullständigt kostnaderna för prestationerna. Intäkterna för
tillstånd och beslut som definierades på
0,1 M€. afärsekonmigudvar
Bidragetsom pinergav
av kostnaderna.
1%
RHKs fastighetsverksamhet var den
de funktioner som pris-mestbydanv
satts på affärsekonomiska grunder. Hyresintäkterna var inalles 10 M€, varav 9,7 M€
bestodavhyrfigetskamheten. Denna verksamhets övriga intäkter
var 0,2 M€. Fastighetsfunktionernas sammanräknade intäkter var 10 M€. Intäkterna har ökat med 7 % jämfört med föregående år. Detta beror på ökade intäkter
av virkesförsäljning.
De specifika kostnaderna för fastighetsverksamheten var 7,3 M€. Kostnaderna
ökade med 3 % jämfört med år 2000. Den
störakondpe,urhålocparationer av fastigheterna, blev 6,3 M€,
en ökning från föregående år med 2 %.
de specifika kostnaderna var Öknigeav
mindre än prishöjningarna, så verksamheten har ytterligare blivit effektivare. De övriga kostnaderna har minskat. Skatten för
fastighetsfunktionen har sjunkit årligen.
Kapitalvärdet av de fastigheter som
genererar intäkter var 67 M€. Bruksöverskottet efter separata och gemensamma
kostnader var 2,5 M€, varför avkastningen på sysselsatt kapital var 4 %. Inom fastighetsverksamheten var avskrivningarna
Driftsunderskottet efter avskriv- 2,3M€.
ningar var 0,1 M€. med andra ord var bidraget 0,2 %. Enligt den beräkningsinstruktion som Statskontoret slagit fast
bordeavkstnig dmosvarighetsberäkningen ha gett en nominell ränta på 5,3 % på sysselsatt kapital. Räntekostnaderna var 3,6 M€. Fastighetsverksamhetens driftsunderskott var 3,2 M€,
-4,7 % påmedanrovbiget
syelatkpi.RHKsfghetbånd
producerade alltså inte det bidrag som
krävdes.
Driftsresten före kapital- och gemensamma kostnader var 2,7 M€ på plus och
av de separata kostnaderna. Det är37%
summa som fastighetsfunktioner- dena
na genererar till momentet banhållning.
Fastighetsintäkterna täcker även avskrivningarna av det investerade kapitalet men
interä k.

Hur banhållningens
utgifter fördelade 2001

Utvecklingen
15,5%

Ersättande investeringar37,6 %

Underhåll
31,5%

Ovrig verksamhet
15,4%
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Kommunikationsministeriet har konstaterat att RHKs fastighetsverksamhet inte
har förutsättningar att fungera lönsamt
affärsekonomiskt sett. Därför har det ställts
upp en målsättning enligt vilken överskottet efter de separata kostnaderna bör vara
minst 30 % av kostnaderna. Detta mål
nåddes.
Det är svårt att öka intäkterna av fastigheterna, på grund av byggnadsbeståndets ålder, skick och läge. Med intäkterna
av fastighetsverksamheten har dock något över 70 % av de kostnader som beräknas enligt statens avkastningskrav
årligen kunnat täckas. Under redovisningsåret var bidraget 77 %. Två tredjedelar av hyrorna kommer från kontorsbyggnader i anslutning till järnvägstrafiken; hyresnivån för dessa har slagits fast
på affärsekonomiska grunder med beaktande av utrustningsnivå och användningsändamål. Intäkterna av bostadsbyggnaderna är 13 % av alla intäkter. Bostadshusens läge på områden med nettoutflyttning och bostädernas utrustningsnivå ger inte möjligheter till en höjning av hyresnivån. RHKs byggnadsbestånd kan svårligen omvandlas så att det
producerar god avkastning. Intäkterna av
markområdena var 27 % av intäkterna;
dessa intäkter producerar överskott efter avdrag av de totala kostnaderna.
Kostnaderna uppdelade
enligt uppgift

En presentation av RHKs kostnader för de
på sida 26. Verksam- olikaupgfterns
heten är uppdelad i upprätthållande av
bannätet och avgiftsbelagd verksamhet.
Medräknade i verksamhetskostnaderna är
separtkondchmistrav
kostnader. De sammanräknade kostnaderna är 527 miljoner euro.
Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av alla verksamhetskostnader är 3 %,
de administrativa kostnader-andelv
na är en fjärdedel. I beräkningen har också intagits de administrativa kostnaderna
för investeringarna, eftersom dessa inte
aktiveras i balansräkningen. Dessa administrativa kostnader för investeringar är
en fjärdedel av alla administrati- omkring
va kostnader. Hälften av de administrativa kostnaderna har att göra med upprätthållandet av bannätet.
Upprätthållandet av bannätet består av
trafikstyrning, banunderhåll och -drift samt
planerings- och undersökningsverksamhet.
Trafikstyrningen, som ser till att trafiken
banorna sker tryggt, presenteras som på
funktion för sig. Trafikstyrningen är enen
tjänsomahelköputifrån,v
administrativa kostnaderna är små. de
Inom bannätsunderhållet är den viktigaste uppgiften banunderhållet och driften, vari ingår skötsel och underhåll av
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banan och dess anläggningar, driftskostnaderna som elektricitet för belysningen
och uppvärmningen av växlarna samt
kostnaderna för lokaliteterna för banhållningsutrustningen. Kostnaderna uppgår
miljoner euro om året. Ökningen til510
föregående år var 12,7 %. Kapital-sedan
kostnadsökningen var 14,5 %. Som ränta
används den effektiva räntesatsen som
fastställs separat för varje år av Statskontoret. Räntesatsen var 5,3 %, den hade
stigit med 1,4 procentenheter sedan föregående år. Med kapitalkostnaderna frånräknade var kostnadsökningen 9,2 %. Orsakerna är den höjda prisnivån och det
ökade antalet underhållsuppdrag, likaså
att antalet anläggningar som banhållningen ansvarar för har ökat. Förbättringen av
det egentliga banunderhållets produktivitet har, om vi bortser från kostnadsökningen, lett till en sänkning av de specifika
underhållskostnaderna med 3 % sedan
år.
föregånd
Som separata helheter har medtagits
planering och undersökningar. I dessa ingår strategiska planer, projektplanering,
tekniska undersökningar och bantekniska bestämmelser. Dessa är små som funktioner betraktat, men de slukar dock en
de administrativa kostnader- tredjlav
na för banhållningen. Orsaken är att RHKs
egna anställda själva sköter planeringsoch forskningsuppdragen. Två tredjedelar av planeringsarbetet tas i form av köpta tjänster. Kostnaderna var 0,02 miljoner
en ökning med 44,3 %. Ökningen euro,
beror på att antalet projektplaner ökat.
Totalt en tredjedel av kostnaderna för
upprätthållande av bannätet består av
och gemensamma kostnader. Dä- driftsremot är två tredjedelar av kapitalkostnaderna avskrivningar. De totala kostnaderna för upprätthållande av nätet är omkring
högre än de årliga bruttokost- 127M€
naderna för banhållningen.

Ars verken enligt
verksamhet 2001

Ban bygge 17,0 %

Banunderhåll,
fastighetsfunktioner

Säkerhetsfrågor, normer,
ban- och
materiel trygghet 10,9 %

16,4 %

Utvecklingsstrategier
och planer för
bannätet, trafikstyrning 6,9 %

Administration

och ekonomi
118 %
Kontrollavgiftsverksamhet
37,0 %
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INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL
1.1-31.12.2000

1.1 .-31 .12.2001

1 000 euro

INTÄKTFR FRÅN VFRKSAMHFTFN
55 630

54953

Intäkter från avgiftsbelagd verksamhet

9 367

9 996

Hyror och driftsersättningar

11030

Övriga intäkter från verksamheten

75 979

72 936

7 939

KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN
Material, tillbehör och varor
Köp under bokföringsperioden

-

Personalkostnader

-

Hyror
Köp av tjänster

-

835

-

-

1382

Tillverkning för eget bruk

678

154 204
-

1 214
0

0
-214278

ÅTERSTOD I

75

4 586
-

167 999

Övriga kostnader
Avskrivningar

=

4836
-

-

145

-389474

-206419

-367 176
-294240

-313495

FINANSIERINGSINTÄKTER OCH KOSTNADER
123

47

Finansieringsintäkter
Finansieringskostnader

-

56

-

9

-

57

66

EXTRAORDINARIE INTÄKTER OCH KOSTNADER
Extraordinarie kostnader

1 020

988

Extraordinarie intäkter
-

2392

ÅTERSTOD II

-

-

1 404

-

2 831

314 908

-

-

1 811

295 985

INTÄKTER FRÅN SKATTER OCH
ANDRA OBLIGATORISKA AVGIFTER
Debiterad moms
Erlagd moms
RÄKENSKAPSPERIODENS KOSTNADSREST

2 307

2318
-81 514

-79 196
-

394 105

-83278

-85 585
-

379 263
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BALANSRÄKNINGEN 31.12.2001
2000

2001

1 000 euro
AKTIVA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter

2

38

2

38

Materiella tillgångar
Jord- och vattenområden
Bygg- och vattenområden

4 508
81 289

42 064

41 235

2 230 843

2 222 505

7 100

902

10

8

Byggnader
Banutrustning

4 424
79 051

Maskiner och anläggningar
Inventarier
Förskottsinbetalningar och
pågående anskaffningar

204 601

231 522

2 568 093

2 581 969

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
5 172

5 283
1 062

Försäljningsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

0

Förskottsbetalningar

704
6 344

0

2 587 882

2 574 440

AKTIVA TOTALT

5 875

PASSIVA
EGET KAPITAL
Statens kapital
Statens kapital 1.1.1998
Förändring

2371 022

2371 022

kapitalet från

tidigare räkenskapsperioder

157 629

122 149

Överföring av kapital

393 402

414 743

Räkenskapsperiodens kostnadsrest

-

394 105

2 527 948

-

379 263

2 528 651

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Redovisning mellan räkenskapsverk
Poster för vidare redovisning

25

45 537

58 347

116

107

79

83

Resultatregleringsskulder

733

Övriga kortfristiga skulder

0

PASSIVA TOTALT
24

27

671
46 492
2 574 440

0

59 232
2 587 882

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31.12.2001
1 000 euro

Kapital-

FÖRMÖGENHETSSLAG

Minskning

Ökning

Avskrivningar

Kapital-

värde

värde

1.1.2001

31.12.2001

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Köpta dataprogram

38

Immateriella totalt

38

0

0

36

2

36

2

MATERIELLA RÄTTIGHETER
Grus- och andra jordområden

4 508

84

Byggområden

45 628

3 495

24

Banområden

1 501

35 661

246

Bostadsbyggnader

4110

8

Övriga byggnader

37 125

20

1 754

1 212

128 786

5065

Halvfärdiga byggnader
Fastigheter totalt
Bannätets underbyggnad
Bannätets överbyggnad, broar
Styr- och säkerhetsanordningar

4 424

3 355

42 135
36 916
277

3825

2 221

38 239
543

4 859

2 498

126082

773 022

24 411

48 210

749 223

1 034 612

141 421

127 655

1 048 378

209 146

36 602

19 937

225 811

181 005

14 016

12 994

182 027

24 720

2 775

2 090

25 404

Fasta anläggningar på
elektrifierade bandelar
Starkströmsanläggningar
Förskottsbetalningar
Haivfärdig järnväg
Banutrustning totalt

4 541

1 378

3 163

225 227

24 332

200 895

2452 272

25709

Dataanläggningar
Kontorsmaskiner
Trafikledningens kommunikationsapparatur
Audiovisuella anläggningar
Inventarier

219 225

210 886

2 434902

9
3

27
25

26
2

9
26

871

6 787

814

6 843

20

211

8

222

8

8

6

10

Maskiner, anläggningar och
inventarier totalt
ANLÄGGN INGSTILLGANGAR
TOTALT

910

0

7057

857

7110

2582007

30775

231 141

214 277

2568096

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
Banförvaltningscentralens avskrivningsprocenter och ekonomiska brukstid
Förmögenhetsslag

Ekonomisk
brukstidi år
5

Köpta dataprogram
Grus- och andra jordområden
Byggområden
Banområden
Bostadsbyggnader
Ovriga byggnader
Bannätets underbyggnad
Bannätets överbyggnad, broar

50
40
60
30

Linjär
avskrivning %
20,00

-

2,00
2,50
1,67
3,33

Förmögenhetsslag

Ekonomisk
brukstid I år
Styr- och säkerhetsanordningar
20
Fasta anläggningar på
elektrifierade bandelar
30
Starkströmsanläggningar
30
Dataanläggningar
3
Kontorsmaskinen
5
Trafikledningens
kommunikationsapparatur
10
Kontorsmaskiner
5

Linjär
avskrivning %
5,00
3,33
3,33
33,33
20,00
10,00
20,00
25

KALKYL ÖVER HUR BUDGETUTFALLET

2000

1999

1998

1997

Milj. euro

2001

2002
prognos

279,0

283,9

BAN HÅLLNINGEN
Inkomster
Banavgift
Inkomst från fastighetsfunktionen
Övriga inkomster
Kostnader
Förvaltning

268,9

246,2

252,8

233,2

69,3

67,8

67,6

74,2

73,0

72,2

50,4

53,7

53,2

53,8

53,0

53,0

10,3

9,7

11,8

11,1

10,9

9,3

5,4

9,4

8,9

9,1

6,0

5,1

318,4

322,1

301,0

351,5

353,2

341,9

5,2

5,6

5,9

6,4

7,2

8,2

37,2

36,4
13,7
127,7
4,7

33,6

35,3

34,8

34,5

8,2
109,7
3,0

11,3
109,6

10,6
111,9

Planering och forskning

7,6
112,9
4,5

3,0

3,0

10,4
120,8
4,0

Ersättande investeringar

187,7

191,4

177,3

152,0

142,5

110,3

34,8

51,1

45,9

51,1

47,8

50,0

0,3

14,0

39,5

29,8

11,6

0,4

Trafikledriing
Underhåll och grundförbättring av fastigheter
Banhållning och -användning

BANNÄTETS UTVECKLING
HELSINGFORS -ALBERGA -BANAN

30,3

VISSA BANPROJEKT

RADIO NÄT

0,3

33,3

0,2

0,5

1,4

0,8

1,5

4,9

BRUTTOKOSTNADER

386,8

418,8

428,7

400,1

383,3

419,9

NETTOKOSTNADER

319,2

344,6

355,7

327,9

314,0

352,1

BANNÄTETS JORDOM RÅDEN

KOSTNADERNA ENLIGT UPPGIFT
1 000 euro

Kostnader exkl. kapitalkostnader

2000

2001

Förändring

Summa kostnader
2000

2001

01/00, %
NÄTUNDERHÅLL

152 424

166 465

Förändring

Andel

01/00, %

%

9,2

452 816

510483

12,7

97

8,2

34 827

38 530

10,6

7

34477

37 304

114192

123743

8,4

414215

466516

12,6

89

3 755

5 418

44,3

3 773

5 437

44,1

1

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

8953

9316

4,1

14 002

15 197

8,5

3

Fastighetsunderhåll

7272

7511

3,3

12322

13392

8,7

3

104

123

18,3

104

123

18,3

0

1 577

1 682

6,7

1 577

1 682

6,7

0

2 337

1 871

- 20,0

2 337

1871

- 20,0

0

163 714

177651

8,5

469 156

527 550

12,4

Trafikledning
Banunderhåll, drift och lokaliteter
Planering och undersökningar

Övriga affärsekonomiska
Offentligt ekonomiska
ADMINISTRATIVA KOSTNADER FÖR
INVESTERINGAR

SUMMA KOSTNADER
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DATA OM
FINLANDS BANNAT
31.12.2001

Den första banan: Helsingfors—Tavastehus år 1862
Spårvidd: 1 524 mm
Banlängd totalt: 5 850 bankm

KONTAKTUPPGIFTER
Banförvaltningscentralen
PB 185 (Brunnsgatan 6)
00101 Helsingfors
Telefon (09) 5840 5111
Telefax (09) 5840 5100
Webbplats: www.rhk.fi
E-post: info@rhk.fi

Spårlängd mk1. sidospår: 8 734 spårkm
Dubbel- eller flerspårig bana: 507 bankm
Spår med betongsliprar: 3 118 spårkm
Bansliprar/km: 1 640 st
Skarvfritt spår: 4 307 spårkm
De nya ralerna på huvudbanorna: 60E1 (vikt 60 kg/rn)
Elektrifierad bana: 2 400 bankm
Elektrifieringssystem: 25 kV 50 Hz
Linjeblockerad bana: 2 278 bankm
Fjärrstyrd bana: 2 159 bankm
Tunnlar: 42 st
Tunnlarnas sammanlagda längd: 25 284 m
Järnvägsbroar: 2 119 st

Overdirektör
Ossi Niemimuukko

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

Tf n (09) 5840 5102
F-post: anna-leena.heinonen@rhk.fi
Trafiksysternenheten
Direktör Anne Herneoja
Tfn (09) 5840 5106
E-post: anne.herneoja@rhk.fi

Jordområdeni RHK:s ägo: 28 100 ha

Investeringsenheten
Direktör Kari Ruohonen
Tfn (09) 5840 5131
E-post: kari.ruohonen@rhk.fi

Byggnaderi RHK:s ägo: 2 777 st, sammanlagd volym 1,4 milj. m3

Underhållsenheten

Broar över järnvägen: 814 st
Antalet plankorsningar: 4 192 st, av vilka 3 496 är på huvudbanorna

Direktör Markku Nummelin

Tf n (09) 5840 5180
F-post: markku.nummelin@rhk.fi
Säkerhetsenheten
Direktör Kari Aippivuori

Tfn (09) 5840 5150
E-post: kari.alppivuori@rhk.fi
Ekonornigruppen
Ekonomichef Airi Kivelä
Tfn (09) 5840 5110
E-post: airi.kivela@rhk.fi
Chef för internationella ärenden
Kari Konsin

Tf n (09) 5840 5104
E-post: kari.konsin©rhk.fi
lnformationschef
limo Saarinen

Tf n (09) 5840 5103
E-post: timo.saarinen@rhk.fi
Miljöchef
Arto Hovi
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Tryck: Libris Oy, Helsingfors 2002
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Tfn (09) 5840 5036
E-post: arto.hovi©rhk.fi
Juridiska ärenden
Överinspektör Mika Mäkilä
Tfn (09) 5840 5158
E-post: mika.makila@rhk.fi
.

