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detta nummer av NJT är temat säkerhet, vars betydelse och 
innehåll är omfattande. Säkerheten har alltid inom järn-
vägstrafiken prioriterats som nummer ett. En säker tågresa 

och transport är ett livsvillkor inom järnvägstrafiken och säker-
hetstänkandet är järnvägstrafikens stomme. Plankorsningarna, 
som det berättas mera om i detta nummer, utgör ofta  
risk ställen där tåget och biltrafiken möts. Trafikledsverket 
 pågående program för avveckling och förbättring av plan-
korsningar har som mål att  avveckla 130 plankorsningar  
och förbättra 60 till och med 2021. Kostnaden beräknas till  
22 miljoner euro.  Projektet förbättrar säkerheten för använd-
arna av järnvägen och vägarna.

u under coronapandemin 
har det allt mera bör-
jat talas om hälsosäker  -

heten. Järnvägens persontrafik 
och  kollek tivtrafiken över lag har 
stött på nya utmaningar att an-
passa sig till, förutom utbudet 
av trafik så också till att utveck-
la säkra resesätt. I tågen måste 
man ombesörja att det med  tanke 
på hälsan är tryggt att resa, så att 
människor vågar och kan göra en 
tågresa  under säkra omständig-
heter.  Säkerhetsavstånd som ger 
tillräckligt med skydd i vagns-
avdelningarna, bruk av munskydd 
och välstädade utrymmen skapar 
en känsla av trygghet. Att skaffa 
sin tågbiljett i förväg genom att 
utnyttja digitala tjänster är ett sätt att befrämja ett säkert 
 res ande. I bilden ingår också reserestriktionerna mellan 
olika stater för att vi ska klara oss ur situationen och för 
att förhindra att epidemin breder ut sig. I Finland har 
Kommunikations ministeriet även i år arrangerat ett forum  
om hälsosäkerheten för dem, som är verksamma inom  
persontrafiken.

e som jobbar inom branschen har en viktig uppgift i 
att upplysa om hur man säkert rör sig i järnvägsmil-
jön. Om järnvägstrafikens verksamhet och om de fa-

ror som hänför sig till den, är det skäl att berätta om för den 
stora allmänheten och i all synnerhet för barn, skolelever och 
ungdomar. VR, Trafikledsverket och polisen förde i slutet av 
året 2020 en kampanj om hur man tryggt rör sig på järnvägs-
områden och berättade också om var de farliga platserna finns.

I dag finns helt nya företeelser kopplat till den digitala tek-
niken.  Telefonen har blivit en kamera som alltid finns till 
hands. Bland unga har det utbrett sig en hobby att ta selfie- 
bilder på speciella platser. Man söker efter spänning och tar 
risker, bland genom att hoppa på järnvägsspåren och röra sig 
bangårdar för att ta bilder. Detta beteende ökar risken för  
olika situationer där det kan gå galet, både för gärnings-
mannen och för tågtrafiken. Var och en borde förstå att 
en osaklig  vistelse på bangårdarna är farligt och förbjudet. 
Perrong områdena är inte heller avsedda för cyklister,  något 
som allt  oftare kunnat observeras på järnvägsstationer. Det är 
förstås klart att man kan ta med sig cykeln på tåget. Men man 
ska lära sig hur man rör sig säkert på järnvägen och man bör 
också beakta sina medresenärer! 
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Lyhyt yhteenveto 
suomeksi
Nyt tullaan 149 kilo-
metriä pitkä yksiraitei-
nen rata Hyvinkään ja 
Hangon välillä sähköistä-
mään ja samalla paran-
tamaan rataosan taso-
risteysten turvallisuutta 
erilaisin toimenpitein.  
Ratasuunnitelman  
ensimmäinen osa on  
hyväksytty Traficomissa ja 
sähköistystöihin Hangon 
ja Hyvinkään välillä 
päästään kesällä. Hank-
keen kustannukset ovat 
62 miljoonaa euroa,  
mis tä sähköistyksen osuus 
on 46 miljoonaa euroa ja 
tasoristeysten parantami-
nen 16 miljoonaa euroa.  

Nu ska banan Hyvinge – Hangö  elektrifieras

7 juni 2021 kommer persontrafiken på Hangö-
banan att ersättas med bussar åtminstone fram 
till jul. VR fattar beslut om fortsättningen.

Byggnadsarbetena i samband med elektrifie-
ringen av banavsnittet mellan Hangö och Hy-
vinge väntas inte orsaka några betyd ande konse-
kvenser, varken för den omgivande miljön eller 
natura- och naturskyddsområden.  Arbetena ut-
förs på ett smalt parti på båda  sidor om järnvägs-
området. En bestående förändring är elstolpar-
na och kontakttrådarna som placeras ut längs 
banan.

Miljömässig fördel
En miljömässig fördel som elektrifieringen för 
med sig är att den minskar risken för nedsmuts-
ning av yt- och grundvattnet i olycks situationer 
i och med att dieselloken ersätts med elfordon. 
Samtidigt försvinner också de skadliga utsläp-
pen från dieselfordonen. Transporterna blir mer 
effektiva.

De mest betydande negativa konsekvenserna 
av åtgärderna berör invånarna på när området. 
De tvingas ta omvägar på grund av de plan-
korsningar som stängs och som det inte före-
slås planskilda korsningar för. Man har försökt 
minska olägenheterna som omvägarna orsakar 
genom att bygga ersättande förbindelser eller 
förbättra de nuvarande förbindelserna.

ARJA AALTO

Dieselmotor - 
vagnar används i 
persontrafiken tills 
elektrifi ering är  
färdig. Bild från 
Hangö bangård.
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