
   
    

anornas planläggning intresserar den stora allmänhe-
ten och skrider i allmänhet också över nyhetströskeln. 
Medborgarna tar ställning till linjedragningen i fall där 

 banan kommer nära det egna huset eller stugan. Å andra sidan 
höjs rösterna även gällande nya banor som man önskar för för-
bättrandet av transportförbindelserna. En linjedragning som 
en gång har planerats stannar i minnet hos människorna och 
väcks till liv i diskussioner eller kommer på planeringsbordet. 
Till exempel har tågförbindelsen från Helsingfors till Åbo  
varit med om många planeringsronder sedan 1970 då den så 
kallade direktbanan Elsa inte förverkligades. Nu efter otaliga 
utredningar och arbetsgrupper är planeringen och verkställ-
andet igång. Sättet som man verkställer arbetet med är nytt, 
medverkande är Trafikledsverket 
i utredningsplaneringsskedet och 
därefter Entimmeståget till Åbo ab.

Tågresandets popularitet har 
hållit i sig i decennier. Tågmateri-
elen utvecklas ständigt och tågens 
service nivå har förbättrats till att 
motsvara resenärernas behov.  
De allt snabbare tågförbindelserna 
har också ökat tågresandet då  
utvecklandet av banorna har  
förkortat rese tiderna. 

enaste året var en betydan-
de milstolpe i trafiksystem-
planeringen i Finland när den 

första riksomfattande långsiktiga 
trafiksystemplanen för åren 2021– 
2032, Liikenne 12, blev klar. I åra-
tal hade det diskuterats att det behövs en långsiktig planering. 
Visserligen har man gjort strategiska visioner och planer  
angående bannätet och fört dem framåt, men en helhetssyn 
över planeringen av trafiksystemet på lång sikt har saknats.

I år har vi upplevt att trafikens och planeringens behov kan 
förändras mycket snabbt på grund av händelser i omvärlden. 
Så skedde när Ryssland anföll Ukraina i februari. Situationen 
har för Finlands järnvägar inneburit anpassningsåtgärder så-
väl för person- som för godstrafiken, då samarbetet med de 
 ryska järnvägarna har skurits ned till det alldeles nödvändigaste 
och gränsstationernas trafik märkbart har minskat. Samarbetet 
mellan de nordiska järnvägsbranscherna har fått en allt viktiga-
re ställning. Blickarna riktar sig nu mot väst och  Europa. Järn-
vägsförbindelserna mellan Finland och Sverige förbättras när 
elektrifieringsprojektet från Torneå mot Hapa randa blir klart 
i slutet av år 2024. Dessförinnan har man i Torneå öppnat ett 
nytt växlingsspår för byte av boggier.

Den viktiga frågan är nu hur nedgången av gränstrafiken till 
Ryssland inverkar på trafiken på bannätet i Finland och i  
synnerhet på godstrafiken. Redan nu har den inhemska gods-
trafiken ökat betydligt bland annat beroende på att  importen 
av råvirke från Ryssland har avslutats och dess anskaffning och 
transport har ökat i hemlandet.

den finska regeringens förslag till budget för 2023 ingår 
bland annat ett paket för att göra östra Finland livskraftigt  
genom att förbättra banan i Karelen. Andra objekt är stär-

kandet av kollektivtrafiken i Helsingfors och stödjandet av  
investeringar till industrin i Finland. Den stigande kostnads-
nivån beaktas i projekten och bastrafikledshållningen.

Bannätet utvecklas 
efter behov

FINLAND

Arja Aalto
Ordförande i NJS  
finsk avdelning

KRÖNIKA

B

S

NJT  NR 5  2022     7     

I

Lyhyt yhteenveto suomeksi
Yleisesti ottaen kaikki Tanskan parlamentin  
puolueet tekivät kesäkuussa 2021 laajan  
poliittisen sopimuksen investoinneista Tanskan  
infrastruktuuriin vuoteen 2035 asti, arvoltaan noin 
161 miljardia Tanskan kruunua, jaettuna noin  
64 miljardia kruunua tieinvestointeihin ja noin  
86 miljardia kruunua rautatieinvestointeihin sekä 
noin 11 miljardia kruunua useisiin muihin  
hankkeisiin. Nyt on tauko jatkoneuvotteluissa  
uuden uudelleen hallituksen muodostamiseksi ja 
pohdintaa, pitäisikö suunnitelma neuvotella  
uudel-leen taustalla nouseva inflaatio ja ylipäänsä 
markkinatilanne. 

Nye jernbaneinvesteringer  på pause

Projekterne skal 
følges med DSBs 
indsættelse af  
nye eltog.
ILLUSTRATION: DSB

Mange projekter afhænger tillige af allerede 
iværksatte projekters fremdrift, nemlig etable-
ring af ERTMS, den fortsatte elektrificering 
af det danske jernbanenet, samt DSBs anskaf-
felse af nye, elektriske tog og udfasning af die-
seltog.

Vi vil her i NJT løbende orientere om frem-
driften i Infrastrukturplanen efterhånden som 
de politiske aftaler om iværksættelse bliver 
 indgået.

TOMMY FROST

@ Se mere på: https://www.trm.dk/ 
politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastruktur-
plan-2035-aftale


