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INELDNING

Finlands järnvägsnät fick sin nuvarande form till stor del redan i slutet av 1800-talet. Utgående
från behoven inom Finland, främst inom skogsindustrin, som var stadd i stark utveckling, uppstod
behov av förbindelser, men dessutom ansågs det nödvändigt att bygga en järnväg mellan
Helsingfors och S:t Petersburg. Banans sträckning via Riihimäki, Lahtis och Kouvola var en följd
av å ena sidan målet att koppla samman vattenvägarna i Päijänne med järnvägsnätet, å andra
sidan  den  stormaktspolitiska  situationen:  Krimkriget  (1853  –  1856)  och  Åländska  kriget  i  sam-
band med det, sedermera känt som den brittiska flottavdelningens anfall på Finland, fanns i gott
minne, och därför ville man placera banan långt från kusten, där den inte kunde nås av flottans
artilleri.

På grund av banans sträckning var järnvägsförbindelserna i Kotka–Fredrikshamnregionen och
hela  östra  Finska  vikens  kust  sidospår  i  nord-sydlig  riktning  för  att  betjäna  hamnarna  och  den
tunga industrin. Kollektivtrafiken mellan städerna i Södra Kymmenedalen och Helsingfors bygger i
praktiken på bussar och riksväg 7. Ändå har man alltid önskat en rak järnvägsförbindelse väs-
terut och österut, och beredskap för bansträckningen har skapats på olika planläggnings- och
planeringsnivåer.

Pyttis, Kotka, Fredrikshamn, Vederlax och Miehikkälä startade en process för att utarbeta en
gemensam strategisk generalplan 2015. I samband med den ville man också kontrollera om re-
serveringen för den bansträckning som är utmärkt i planerna fortfarande är aktuell. Arbetet be-
ställdes av Cursor Oy, där arbetet leddes av Toomas Lybeck och Esa Partanen. Från stadsregion-
ens kommuner deltog dessutom:

· Kotka: Markku Hannonen, Marja Kukkonen, Patricia Broas, Pauli Korkiakoski
· Fredrikshamn: Matti Filppu och Vesa Pohjola
· Pyttis: Pirjo Kopra
· Vederlax-Miehikkälä: Markku Uski

Utredningen har gjorts av Ramboll Finland Oy, där arbetsgruppen bestod av Jukka Räsänen, Iris
Broman, Tuomo Lapp, Mika Piipponen och Hanna Ravantti.

Kotka i februari 2017
Cursor Oy
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1. ARBETETS BAKGRUND OCH MÅL

För närvarande utarbetas en strategisk generalplan för Kotka–Fredrikshamnregionen. Generalpla-
nen omfattar kommunerna Pyttis, Kotka, Fredrikshamn, Vederlax och Miehikkälä. I generalplanen
framhålls bl.a. möjligheterna och potentialen som regionens positiva regionutveckling innebär,
utveckling av näringarna och främjande av investeringar. I generalplanen försöker man lösa de
centrala frågorna inom markanvändning, boende och trafik som styr regionens utveckling i öns-
kad riktning.

I  samband  med  arbetet  med  generalplanen  har  frågan  väckts  om  sträckningen  av  en  bana
Helsingfors–S:t Petersburg i Kotka–Fredrikshamnregionen och var dess station kunde placeras.
Den sträckning som anges i den nuvarande landskapsplanen för Kymmenedalen går norr om
Kotka, och den betjänar inte som sådan optimalt regionens bosättningscentrum, om stationen
placeras utanför stadskärnornas zon. I den här utredningen undersöktes på en generell nivå
andra möjliga placeringar av stationen och olika sträckningsalternativ för banan och deras konse-
kvenser har bedömts.

Möjliga stationer och banans sträckning har undersökts främst i Kotkaområdet. Ändringar av
sträckningen kan påverka banans sträckning också utanför området, men detta har inte under-
sökts. Kostnaderna för ändringarna har bedömts på en ungefärlig nivå.

Jämförelsekriterierna i bedömningen gäller markanvändningens nuvarande situation kring stat-
ionerna och dess utvecklingspotential, stationernas nåbarhet med olika trafikformer nu och i
framtiden, tågtrafikens utvecklingsmöjligheter med tanke på fjärrtrafiken, godstrafiken och tä-
tortstågtrafiken samt bl.a. konsekvenser för kostnaderna och landskapet.
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2. JÄRNVÄGSFÖRBINDELSE ÖSTERUT FRÅN HELSINGFORS

2.1 Järnvägsförbindelse i landskapsplanen

En  järnvägsförbindelse  österut  från  Helsingfors  är  utmärkt  i  Nylands,  Östra  Nylands  och  Kym-
menedalens landskapsplaner i enlighet med utredningsplanen för HELI-banan (järnvägsförbin-
delse österut från Helsingfors), som blev färdig 1982. Den här sträckningen har senare reviderats
utgående från särskilda utredningar i Helsingfors- och Sibboområdet. I Trafikverkets utredning
2012 om en snabb järnvägsförbindelse österut från Helsingfors (Trafikverkets planer 1/2012)
undersöktes banans sträckning mellan Helsingfors och Kungsporten i Borgå. Enligt utredningen
fattade  Nylands  landskapsstyrelse  ett  principbeslut  om  banans  sträckning  via  den  planerade
Flygbanan och norra Sibbo.

Landskapsplanen  för  Kymmenedalen  har  utarbetats  enligt  olika  teman i  fyra  etapper,  som till-
sammans omfattar hela landskapets område. De s.k. etapplandskapsplaner som gäller är:
•  Tätorterna och deras omgivningar
•  Landsbygden och naturen
•  Energilandskapsplan
•  Handel och havsområde

En granskning av en helhetslandskapsplan pågår.

I Kymmenedalens gällande landskapsplan är järnvägsförbindelsen utmärkt att öster om Kotka gå
norr om riksväg 7. Banan förenas med järnvägsförbindelsen Kotka–Juurikorpi i Korkeakoski. I
Juurikorpi byggs ett triangelspår där banan fortsätter längst banan Juurikorpi–Fredrikshamn mot
Fredrikshamn. Förbindelsen Helsingfors–S:t Petersburg svänger av från Juurikorpi–
Fredrikshamnbanan norr om Fredrikshamn och fortsätter mot Luumäki. Från Luumäki fortsätter
förbindelsen längs den nuvarande banan till Vainikkala och vidare till Viborg och S:t Petersburg.
(figur 1)
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Figur 1.  Utdrag ur kartsammanställning av landskapsplanerna för Kymmenedalen (inofficiell samman-
ställning av etapplandskapsplanerna) på Södra Kymmenedalens område.

2.2 Banans eventuella roll i trafiksystemet

Järnvägsförbindelsen från Helsingfors österut planerades ursprungligen under en tid då Lahtis
genbana ännu inte fanns och förbindelsen från Riihimäki via Lahtis och Kouvola till Vainikkala var
betydligt långsammare än nu. Lahtis genbana, som blev färdig 2006, gjorde banförbindelsen
ungefär en halv timme snabbare. Nivåhöjningen på banförbindelsen Lahtis–Luumäki blev färdig
2010. Tack vare det här projektet steg tågens högsta tillåtna hastighet på hela avsnittet till 200
kilometer i timmen. Banavsnittet Luumäki–Vainikkala ingick dock inte i projektet att höja nivån,
och dess högsta tillåtna hastighet är fortfarande 140 km/h.

Utvecklingen av banförbindelsen Helsingfors–Lahtis–Kouvola–Luumäki har förändrat rollen för
den planerade kustbanan Helsingfors–S:t Petersburg och till vissa delar minskat dess fördelar och
den efterfrågan som kan uppnås. Det ursprungliga målet med banan, att erbjuda en betydligt
snabbare förbindelse än nu för persontrafik från Helsingfors till S:t Petersburg, uppnås inte mera
lika påtagligt, om banan byggs. I banans kommande planeringssteg borde man därför fundera
om, när det gäller banans roll i trafiksystemet. Möjliga alternativ är:

· banförbindelsen planeras som en betydligt snabbare förbindelse än förbindelsen Helsingfors–
Lahtis–Kouvola–Luumäki (> 220 km/h), varvid tidsbesparingen på en resa från Helsingfors till
S:t Petersburg blir avsevärd
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· banförbindelsen planeras i första hand som en förbindelse för tätortstågtrafik för att betjäna
t.ex. den regionala trafiken i Borgå, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn

· banförbindelsen planeras i första hand för godstrafik.

2.2.1 Snabb förbindelse för persontrafik

För att banförbindelsen ska kunna planeras i första hand för snabb persontrafik krävs en för fin-
ländska förhållanden ny typ av höghastighetsbana. Det skulle eventuellt förutsätta en justering
av den sträckning som anges i planerna också öster om Kotka. Den nuvarande sträckningen, som
går från Fredrikshamn till Luumäki och längs den nuvarande järnvägskorridoren till Vainikkala,
orsakar en förlängning i restid. Förlängningen är onödig, speciellt på grund av att det egentligen
inte alls finns någon passagerarpotential längs sträckningen.

Planering av järnvägsförbindelsen enligt villkoren för en snabb förbindelse för persontrafik skulle
minska dess roll som regional förbindelse för persontrafik och speciellt godstrafik. Ju högre ba-
nans hastighetsnivå är, desto mera utmanande är det att samordna dessa med den övriga trafi-
ken. Sträckningen kan inte heller planeras så att den blir optimal för den regionala persontrafi-
kens passagerarpotential.

Planering baserad på snabb persontrafik stöds av att banan är dragen så att den i huvudstads-
regionen ska anslutas till den planerade Flygbanan. Då skulle banan starkare än nu anknyta S:t
Petersburgsområdet till Helsingfors-Vanda flygplats influensområde.

2.2.2 Förbindelse för tätortstågtrafik

För att banförbindelsen ska kunna planeras i första hand som en förbindelse för regional person-
trafik krävs att sträckningen så mycket som möjligt dras via nuvarande och kommande bosätt-
ningscentra. Då blir banans hastighetsnivå sannolikt lägre, eftersom en sträckning via flera po-
tentiella stationsplatser kan orsaka kurvor i bangeometrin. Banans sträckning och egenskaper
påminner då om den nuvarande Kustbanan från Helsingfors till Åbo.

För regional persontrafik mot Helsingfors är ett problem med banan att den är dragen via norra
Sibbo och så att den ansluts till den planerade Flygbanan. Restiden till Helsingfors blir då mycket
längre jämfört med exempelvis buss.

2.2.3 Förbindelse för godstrafik

De viktigaste platserna längs den planerade järnvägsförbindelsen med tanke på godstrafiken är
hamnen HaminaKotka, skogsindustrin i Kotkas närområde, Nestes raffinaderi i Borgå och de öv-
riga produktionsanläggningarna i Sköldviksområdet. Att bygga en järnvägsförbindelse från den
nya  banan  till  de  här  transportkunderna  är  i  princip  möjligt  på  ett  sätt  som  baseras  på  både
snabb persontrafik och regional persontrafik, men speciellt för det förstnämnda skulle det vara
problematiskt att samordna snabb persontrafik och godstrafik.

En ny banförbindelse skulle förkorta restiden för transporter från Ryssland till HaminaKotka hamn
och Sköldvik och på så sätt förbättra järnvägstransporternas konkurrenskraft. I den inhemska
godstrafiken skulle dess roll dock förbli mycket liten.
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3. FORMULERING AV ALTERNATIV

3.1 Utgångspunkter

Arbetet inleddes med en kartläggning av möjliga platser där stationen kunde placeras. Som bas
för den preliminära bedömningen selekteras 8–10 potentiella alternativ av vilka en del byggde på
tanken att banan placeras i en tunnel och att en del skulle byggas huvudsakligen på marknivå
(figur 2):

· Kymmene: läge enligt den nuvarande landskapsplanen
· Kyminlinna: nuvarande hållplats där det finns god service av lokaltrafik, tunnelstation
· Kotkaön: Kotka stadscentrum med goda bytesförbindelser, tunnelstation
· Karhula: Ett viktigt centrum i Kotka med regionalt sett centralt läge intill goda trafikförbindel-

ser, alternativet norr om riksvägen innebär en tunnelstation, alternativet på södra sidan
byggs i marknivå

· Jumalniemi: regionalt viktigt centrum för utrymmeskrävande handel intill vägen E18
· Huuma: potentiellt område för stadsutveckling norr om Jylppy, bytesförbindelse till Kouvola-

banan
· Sutela norra eller Sutela södra: gammalt område med egnahemshus, delvis av landsbygds-

karaktär, område med stora handelsenheter, även småindustri
· Rantahaka: område där E18 och riksväg 15 korsar varandra på ett område av landsbygds-

karaktär mellan den täta stadsstrukturen i Kotka och Fredrikshamn

Figur 2. Preliminärt läge för de nya stationsalternativen.

De preliminära konsekvenserna av stations- och sträckningsalternativen bedömdes utgående från
utvalda jämförelsekriterier. Jämförelsekriterierna handlade om det regionala läget för en eventu-
ell station och stationsomgivningens markanvändning, bansträckning, banans trafikmässiga roll
samt kostnadsjämförelse. Noggrannare jämförelse- och bedömningskriterier är:
· Stationens läge

· markanvändning i stationens omgivning i nuläget
· markanvändningens utvecklingspotential i stationens omgivning

· stationens nåbarhet med kollektivtrafik och personbil
· i nuläget
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· utvecklingspotential och nåbarhet i framtiden
· stationens nåbarhet i förhållande till regionens största tätorter

· Bansträckning
· sätt att genomföra projektet (på marknivå, tunnel)
· förbindelse mot Helsingfors
· förbindelse österut

· Banans trafikmässiga roll
· fjärrtågstrafik / internationell trafik
· regional persontrafik
· godstrafik

· Kostnader
· Andra konsekvenser

3.2 Alternativ som valts för fortsatt granskning

På basis av styrgruppens möte 25.10.2016 och en preliminär konsekvensbedömning stannade
man för att välja följande stationsalternativ för fortsatt granskning (inom parentes anges de vik-
tigaste motiveringarna):

· Kymmene (förmånligt att bygga i förhållande till de övriga stationerna, i enlighet med land-
skapsplanen)

· Kotkaön (områdets viktigaste centrum, förbindelse till och med till hamnen)
· Karhula (tät markanvändning och goda förbindelser)
· Jumalniemi (beträffande markanvändningen finns olika utvecklingsmöjligheter på lång sikt,

god nåbarhet för vägtrafiken)
· Huuma (goda förbindelser kan utvecklas, markanvändningspotentialen är stor om tillväxt sker

i enlighet med målen)

Jämförelsetabellen behandlades tillsammans med styrgruppen och presenteras i bilaga 1. Bak-
grundsfakta till jämförelsen ges i kapitel 4 och 5. För de stationsalternativ som valdes för fort-
satta granskningar undersöktes banans sträckningsalternativ närmare. Omgivningarna kring stat-
ionerna analyserades också noggrannare. I följande kapitel jämförs dessa alternativ från olika
synvinklar. Det är speciellt skäl att notera att alternativet Sutela södra, Huuma och Jumalniemi i
praktiken ligger intill samma bansträckning, och därför behandlas de delvis tillsammans.
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4. BEDÖMNING AV ALTERNATIV

4.1 Nuvarande och potentiella stationsmiljöer som en del av områdes- och samhällsstruk-
turen

Kymmene

Kymmene är en järnvägstrafikplats på banavsnittet mellan Kotka och Kouvola.
Kring den nuvarande hållplatsen i Kymmene finns områden som används för industri, småhusbe-
byggelse och jordbruk. Hållplatsen ligger cirka 11 km från Kotkaön, men relativt nära Karhula
centrum, på cirka fyra kilometers avstånd. I gällande delgeneralplan har vissa nya reserveringar
för småhusdominerade bostadsområden angetts i området. I den regionala generalplanen, som
är under beredning, ligger huvudvikten på stadszonen, dit regionens tillväxt i första hand styrs.
Idén är att öka stadszonens attraktiva boende- och arbetsplatsmiljöer, förtäta markanvändningen
i stadskärnan samt utnyttja stadsregionens havsnära karaktär.

Kymmene ligger utanför den stadslika zonen, men om tillväxten blir snabbare i förhållande till
utvecklingen hittills och om det finns tillräcklig efterfrågan skulle ny markanvändning kunna
samordnas med stationens omgivning samt området mellan Karhula och Kymmene. I generalpla-
nen, som är under beredning, är omgivningen kring Kymmene hållplats anvisad som område för
tätortsfunktioner, området ska detaljplaneras och det ska utnyttja spårtrafik. Omgivningen kring
Kymmene hållplats är generalplanerad (delgeneralplan 1988) och området har ingen detaljplan.
Inom 500 m från stationen finns nu närmare 400 invånare och cirka 100 arbetsplatser.

Figur 3. I omgivningen kring Kymmene hållplats finns utrymme för ny markanvändning.
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Figur 4. Utdrag ur den delgeneralplan som gäller inom Kymmeneområdet.

Figur 5. Utdrag ur generalplanen för Kotka–Fredrikshamnregionen, som är under beredning
(23.11.2016), där ett område för tätortsfunktioner som ska detaljplaneras samt ett område för
industri, logistik och/eller utrymmeskrävande arbetsplatsfunktioner finns anvisade i omgivning-
en kring Kymmene station.

Kotkaön

Kotkaön är den största tätorten i Södra Kymmenedalen och Kotkas stadscentrum. Den är till-
sammans med Katariina och Hovinsaari (statistikområde 1) regionens tätast bebyggda område
med för närvarande 13 400 invånare. Ön är nästan i sin helhet detaljplanerad. Utöver
mångsidiga centrumfunktioner har områden reserverats för boende, hamnfunktioner, industri och
affärsområden som betjänar dessa. Kotkaön har två järnvägstrafikplatser på banavsnittet mellan
Kotka och Kouvola: Kotka järnvägsstation och Kotka hamns station.
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I den regionala generalplanen, som är under beredning, anges att området för centrumfunktioner
ska utvidgas och det har betydande tillväxtpotential via både kompletteringsbyggande och änd-
ringar av områdenas användningsändamål. I centrumområdet finns fungerande kollektivtrafik,
men för att ordna biltrafiken och speciellt parkeringen måste markanvändningen planeras så att
nya lösningar hittas. I generalplanen som är under beredning finns en järnvägsstation anvisad i
Kotka hamn och nuvarande Kotka järnvägsstation är anvisad som en hållplats. Enligt planlös-
ningen ska det i framtiden på Kotkaön finnas endast en terminal för järnvägstrafik som utveckl-
ingssatsningarna ska koncentreras på, vilket innebär att servicen koncentreras dit. Från en stat-
ion under jord går det att leda gångförbindelser till önskade platser i grannkvarteren. Inom 500
m från den planerade terminalen finns nu över 4300 invånare och närmare 4000 arbetsplatser
samt omfattande service inom handeln.

Figur 6. Det exakta läget för en station under Kotkaön kan väljas utgående från berggrunden, viktigare
är  ändå  hur  placeringen  av  stationen  och  dess  ingångar  ska  ge  centrumutvecklingen  så  stor
nytta som möjligt.

Figur 7. Utdrag ur detaljplanen för Kotkaön.
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Figur 8. Utdrag ur generalplanen för Kotka–Fredrikshamnregionen (23.11.2016), som är under bered-
ning.  I  den finns Kotka järnvägsstation och Kotka hamns järnvägsstation på Kotkaön. I  gene-
ralplanen har omgivningarna kring stationerna anvisats som område för centrumfunktioner.

Karhula

Karhula är Kotkas andra huvudtätort. Det ligger centralt i regionen och dess busstation är cent-
rum för den regionala och lokala trafiken. För närvarande finns ingen spårförbindelse. Avståndet
från Karhula till Kotkaön är cirka 10 kilometer och till den närmast belägna järnvägshållplatsen i
Kyminlinna cirka fyra kilometer. Karhula är redan nu tätt bebyggt och det skulle krävas stora
åtgärder för att bygga en järnväg samt anslutningsparkering och utrymme för ledsagande trafik
vid järnvägsstationen. En station norr om riksvägen skulle leda till ett tunnelalternativ, på södra
sidan går det att bygga en station på marknivå. Inom 500 m från stationen finns nu närmare
3100 invånare och cirka 3300 arbetsplatser samt service inom handeln. Tätorten är detaljplane-
rad.

I den regionala generalplanen, som är under beredning, anges att området för centrumfunktioner
i Karhula ska utvidgas en aning. Markanvändningen utvecklas på ett mångsidigt sätt. Karhula
ligger i en utvecklingskorridor för kollektivtrafiken, som redan nu erbjuder attraktiv kollektivtrafik
med konkurrenskraftig servicenivå.
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Figur 9. Preliminärt/alternativt läge för Karhula station (alternativet söder om riksvägen).

Figur 10. Utdrag ur detaljplanen för Karhula.



Kustbana i Kotka-Fredrikshamnregionen 15.2.2017
ALTERNATIV FÖR STRÄCKNING OCH STATIONER 13 / 30

Figur 11. Utdrag ur generalplanen för Kotka–Fredrikshamnregionen som är under beredning
(23.11.2016). I den är Karhula centrum anvisat som område för centrumfunktioner och bostads-
områdena som utnyttjar centrum är ett intensivt område för tätortsfunktioner som kan utnyttja
effektiv kollektivtrafik och man kan röra sig till fots och med cykel.

Jumalniemi

I Jumalniemi söder om vägen E18 finns en regionalt betydelsefull koncentration av utrym-
meskrävande handel. Den nuvarande trafikplatsen för järnvägen på banavsnittet mellan Kotka
och Kouvola är hållplatsen i Kyminlinna, som ligger cirka 1,5 kilometer från den stadslika kon-
centrationen, men på andra sidan om E18 och en gren av Kymmene älv. Jumalniemis område för
handel är detaljplanerat.

Området som domineras av storenheter för handel är inte i sig ett typiskt område som behöver
snabb tågtrafik, men under en period av 20–30 år kan områdets karaktär eventuellt åtminstone
delvis utvecklas i riktning mot mera blandad markanvändning. Till exempel området längs Kym-
mene älv och områdets östra och södra del kunde anvisas för boende och arbetskraftsintensiva
arbetsplatser, som kunde stöda placering av en station för spårtrafik i området. Gatu-, parke-
rings- och vägarrangemang som krävs kring stationen kunde i fråga om utrymmesbehov ordnas
öster om den nuvarande handelskoncentrationen. Inom 500 m avstånd från den undersökta stat-
ionsplatsen finns nu 300 invånare och cirka 450 arbetsplatser samt rikligt med kommersiell ser-
vice.
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Figur 12. Preliminärt läge för Jumalniemi station.

Figur 13. Utdrag ur detaljplanen för Jumalniemi.
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Figur 14. Utdrag ur generalplanen för Kotka–Fredrikshamnregionen som är under beredning
(23.11.2016). Öster om handelsområdet i Jumalniemi finns markerat med en blå cirkel den al-
ternativa stationsplatsen som ska undersökas och ett intensivt område för tätortsfunktioner.
Handelsområdet behåller troligen sitt nuvarande huvudsakliga användningsändamål.

Huuma

I stationsutredningen har området Huuma anknytning till Jylppy industriområde samt till järnvä-
gen  mellan  Kotka  och  Kouvola  söder  om vägen  E18  mellan  Hyväntuulentie  och  Kymmene älvs
mellersta gren. Området är delvis detaljplanerat, vid stranden av Kymmene älv finns endast del-
generalplan.

Områdets läge intill motorvägsanslutningen och vid den nuvarande banan Kotka–Kouvola samt
mellan Kotkaön och Karhula ger bättre utgångspunkter än genomsnittet för stadsutveckling.
Stationsplatsen som ska undersökas ligger söder om E18, där det finns mera utrymme för gator,
parkering och vägarrangemang i stationens omgivning jämfört med hållplatsen i Kyminlinna.
Även för utveckling av tät markanvändning finns det fler möjligheter än i Kyminlinna. Om stat-
ionen placeras i Huuma innebär det dock att användningen av det nuvarande småindustriområdet
i Jylppy måste omprövas. Inom 500 m avstånd från den potentiella stationsplatsen finns för när-
varande cirka 600 invånare och cirka 400 arbetsplatser.
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Figur 15. Preliminärt läge för Huuma station.

Figur 16. Utdrag ur detaljplanen för Huumaområdet.
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Figur 17. Utdrag ur generalplanen för Kotka–Fredrikshamnregionen som är under beredning
(23.11.2016). I Huumaområdet finns markerat med en blå cirkel två alternativa stationsplatser
vid kustbanan. Stationsplatserna ligger mycket centralt från den nuvarande stadsstrukturens
och även den kommande stadsutvecklingens synvinkel.

I tabell 1 finns ett sammandrag av nuläget i omgivningen kring de undersökta stationsplatserna.
Undersökningen är ungefärlig, eftersom det finns betydande utvecklingspotential i markanvänd-
ningen kring alla stationsplatser i fråga om både boende, arbetsplatser och service. Den största
tillväxtpotentialen (jämfört med målen i generalplanen som nu bereds – till exempel centrumom-
rådenas utvecklingsmål och intensiva områden för tätortsfunktioner) finns på Kotkaön och i Hu-
uma. Karhula är redan nu ett  viktigt  centrum i  Kotka. Det ligger regionalt  sett  ganska centralt
och kommer även i fortsättningen att utvecklas som ett attraktivt område med god nåbarhet i
regionen. I omgivningen i Kymmene och Jumalniemi finns också utrymme, men det är inte lika
lätt att uppnå efterfrågan.

Tabell 1. Nuvarande markanvändning i de undersökta stationernas omgivning inom 500 m
radie från stationen samt planläggningssituation.

Station Invånare
2014

Arbetsplatser
2012

Planläggningssituation

Kotkaön 4328 3920 detaljplan
Huuma 588 382 detaljplan (på stränderna av Kymmene

älv, delgeneralplan)
Jumalniemi 292 453 detaljplan
Karhula 3082 2284 detaljplan
Kymmene 377 94 delgeneralplan (godkänd 1988)

4.2 Bansträckningarnas egenskaper

4.2.1 Allmänt

Den bansträckning som undersöks är Helsingfors–S:t Petersburg. I alla bansträckningar ingår
därför också ett västligt avsnitt Helsingfors–Kotka (cirka 90 km bana som är ny eller som ska
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förbättras) samt ett östligt avsnitt Kotka–Viborg (55–100 km ny bana antingen till Luumäki, di-
rekt till Vainikkala eller också kan den gena av ännu längre söderut till Viborg). Dessutom har en
del av sträckningarna anknytning till de nuvarande banorna i Kotka–Fredrikshamnregionen, vilka
kräver en betydlig förbättring om de ska bli en del av nätet för snabb persontågstrafik.

Det västra avsnittet på Nylandssidan skulle enklast kunna anslutas till banförbindelsen Kervo–
Nickby och på samma linje också betjäna Borgåområdet. En nackdel är dock att det i det här
alternativet inte blir någon direkt förbindelse till den planerade Flygbanan och Helsingfors-Vanda
flygplats. Med tanke på snabb internationell persontågstrafik borde bansträckningen anslutas till
Flygbanan.

Om det östliga avsnittet dras till Luumäki krävs minst ny järnväg, cirka 55–60 km. På det sista
avsnittet från Luumäki till Vainikkala kan man utnyttja den nuvarande banan och vidta de för-
bättringsåtgärder som behövs på den med tanke på höjd hastighet. Om en ny bana dras från
Kotkaregionen rakt till Vainikkala behövs cirka 80 km ny järnväg, men resan från Kotka till S:t
Petersburg blir endast cirka 15 km kortare. Ytterligare 5–10 km kortare blir förbindelsen om ba-
nan byggs något längre söderut rakt mot innersta delen av Viborgska viken, men då behövs 95–
100 km ny järnväg, och närmare hälften av den på ryska sidan.

I det här arbetet undersöktes olika sträckningsalternativ i Kotka–Fredrikshamnregionen närmare.
Bansträckningarna presenteras i figurerna 18–22. Nedan angivna banlängder och andra jämfö-
rande  uppgifter  har  bedömts  ganska  ungefärligt  med  den  noggrannhet  som  lämpar  sig  för  en
förberedande planering. De beskriver närmast skillnaderna mellan alternativen på det centrala
undersökningsområdet, som sträcker sig från Pyttis österut till den norra och nordöstra gränsen
av Kotkas täta stadsstruktur, till de platser där alternativen ansluts till varandra och till sträck-
ningarna i den nuvarande landskapsplanen. När det gäller de fortsatta sträckningarna i östlig och
västlig riktning är alla alternativ ungefär likadana. En del av alternativen innehåller dessutom ett
triangelspår i Juurikorpi, och ett sådant kan läggas till i alla alternativ.

I de alternativ där sträckningen går söder om vägen E18 måste man i den noggrannare plane-
ringen söka den bästa platsen att ansluta banan till den sträckning som anges i landskapsplanen.
Sträckningens korsningsplats ungefär vid Pyttis–Broby måste väljas med beaktande av miljö- och
landskapssynpunkter.
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4.2.2 Alternativet Kymmene

Sträckningen via Kymmene station motsvarar den nuvarande landskapsplanen. På det under-
sökta området behövs ny bana på endast cirka 11 km, i övrigt räcker det med att förbättra de
nuvarande banorna. Detta skulle dock behövas på en mycket lång sträcka. Den nya banan dras
en gång över Kymmene älv. Kymmene hållplats utvecklas till en station för persontrafik. Maximi-
hastigheten på spåret före Kymmene och efter Juurikorpi skulle vara hela 250 km/h, mellan
dessa platser betydligt lägre.

Figur 18. Bansträckning via Kymmene hållplats.
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4.2.3 Alternativet Kotkaön

I det här alternativet behövs ny bana på det undersökta området cirka 33 km, varav 12 km är
tunnel. Bansträckningen dras under Huhtasalmi och Norssalmi samt Kotkaviken. Efter Pyttis
svänger sträckningen av från den sträckning som anges i landskapsplanen. Det uppstår inget
kännbart behov av att förbättra de nuvarande banorna, eftersom de inte kommer att utnyttjas
annat  än  alldeles  i  östra  kanten  av  det  undersökta  området.  Stationen  byggs  under  jord  på
Kotkaön. Det exakta läget kan väljas enligt byggnadsförhållandenas villkor, eftersom det går att
bygga hiss, rulltrappor och trappor från en station djupt nere i urberget till den nuvarande stat-
ionen, busstationen och exempelvis hamnen. I fråga om godstrafik blir nyttan liten, banan korsar
de nuvarande banorna i ett annat plan, en del av godstrafiken kan inte transporteras i tunnlar
och en bana för godstrafik kräver en mera långsluttande vertikal geometri, varvid tunnelavsnittet
blir  ännu  längre.  Maximihastigheten  på  spåret  är  200  km/h  (i  tunneln  160  km/h  med normalt
tvärsnitt).

Figur 19. Bansträckning under Kotkaön.
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4.2.4 Alternativet Kyminlinna

Fördelarna med Kyminlinna har ansetts vara anslutningen till den befintliga hållplatsen och nätet
av lokal kollektivtrafik som finns där samt ett bra läge i förhållande till väg- och gatunätet. Ban-
sträckningen följer den sträckning som anges i landskapsplanen litet längre än i alternativet
Kotkaön. Kyminlinnas historiska värden och läget på ett ganska tätt bebyggt område leder till att
det behövs cirka 25 km ny bana, varav 8 km i tunnel. Sträckningen korsar Kymmene älvs grenar
på tre ställen. Det går inte att få en förbindelse mellan den gamla och den nya banan på det cen-
trala området, och stationen byggs under jord. Behovet av att förbättra den nuvarande banan
motsvarar alternativet Kotkaön. Beträffande godstrafik är situationen mycket likartad som i al-
ternativet att dra sträckningen under Kotkaön. Bangeometrin möjliggör en hastighet på 230
km/h.

Figur 20. Bansträckning under Kyminlinna.
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4.2.5 Alternativet motorvägskorridoren

Den här bansträckningen leder inte direkt till val av någon bestämd stationsplats. Tanken är att
flytta banan från sträckningen i landskapsplanen till korridoren vid riksväg 7 på lämpligt ställe
ganska snabbt efter Pyttis och att dra banan på marknivå nära intill motorvägens södra kant
genom Kotka tätortsområde. Sträckningen korsar Kymmene älvs grenar på tre ställen och dras
under Hyväntuulentie samt den nuvarande banan till Kotkaön. Ett undantag är ett underalterna-
tiv där stationen placeras i Karhula. Då behövs en cirka 1,5 km lång tunnel som samtidigt ersät-
ter dragningen över en gren av älven. Karhula station skulle vara placerad under jord. I de andra
underalternativen kunde stationen placeras i Huuma (norr om Jylppyområdet), Jumalniemi eller
eventuellt i närheten av Sutela. Stationerna i de här underalternativen placeras på marknivå.

Även om banan löper på marknivå går det i  praktiken inte att  bygga en direkt förbindelse från
den till Kotkaöns nuvarande bana. Långväga godstrafik kunde ändå i någon mån dra nytta av
banan. Den naturligaste förlängningen av banan med tanke på snabb persontrafik skulle vara i
riktning mot Fredrikshamn (figur 21), men den kunde också anslutas till den nuvarande bankor-
ridoren söder eller norr om Kymmene hållplats (figur 22). I de här underalternativen blir de nu-
varande banornas behov av förbättring nästan lika stort som i alternativet Kymmene. Bangeome-
trin begränsar hastighetsnivån vid Kotkaområdet till huvudsakligen cirka 160 km/h.

Figur 21. Bansträckning längs motorvägens trafikkorridor.

Om man i stället för att dra banan i riktning mot Fredrikshamn vill dra den mycket snabbt norrut
till det nuvarande nätet begränsar dess geometri kraftigt hastighetsnivåerna. I alternativet enligt
figur 22 är maximihastigheten på spåret på avsnittet före Huuma 160 km/h och på förbindelserna
mot Kymmene
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· ALT A 100 km/h
· ALT B 100 km/h
· ALT C 90 – 190 km/h

Figur 22. Sträckningsalternativ där banan snabbt återvänder från motorvägskorridoren till det nuva-
rande bannätet.
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4.2.6 Alternativet Kierikkala

I det här alternativet söktes en förmånlig lösning som uppfyller de minimikrav som ställs på ba-
nan. Sträckningen är så gott som densamma som i alternativet Kymmene, likaså stationens plats
och det nuvarande bannätets utvecklingsbehov. En fördel är spåret som svänger från Helsingfors
till Kotkaön. Det erbjuder en ny förbindelse för både tätortståg och godstrafik.

Maximihastigheten på spåret varierar mellan 250 km/h på stamdelen och 90 km/h i trafikplatser-
nas omgivning.

Figur 23. Bansträckning via Kierikkala och Kymmene hållplats.

4.3 Konsekvenser för långväga persontrafik

Kymmene
Stationen ligger en bit ifrån den nuvarande samhällsstrukturen, men på området finns mycket
utrymme för ny markanvändning. Läget är i viss mån vid sidan om riksvägnätet, vilket kan be-
gränsa möjligheterna att utveckla markanvändningen. Stationen kan anläggas som en bytesstat-
ion så att det går att byta från tågen på banan Helsingfors–S:t Petersburg till tätortstågen på
banan Kouvola–Kotka.

Kotkaön
Stationens läge på Kotkaön är det bästa alternativet med tanke på turismen i Kotka. Läget är
också bra för näringslivet, och på området finns även betydande möjligheter att utveckla mar-
kanvändningen. Stationen kan anläggas som en bytesstation så att det går att byta från tågen på
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banan Helsingfors–S:t Petersburg till tätortstågen på banan Kouvola–Kotka. Läget orsakar en
måttligt stor avvikelse i bansträckningen och förlänger därför den långväga trafikens restid.

Karhula
På området finns samhällsstruktur sedan tidigare och utvecklingsmöjligheterna inom markan-
vändningen är måttliga. Förbindelserna för anslutningstrafik mot Kotka centrum är sämre än i
alternativen ”Huuma” och ”Jumalniemi”. Bansträckningen gör en liten avvikelse, men dess inver-
kan på den totala restiden är inte stor.

Jumalniemi
Stationen ligger en bit ifrån den nuvarande samhällsstrukturen, men på området finns bra med
utrymme för ny markanvändning. Vägtrafikens anslutningsförbindelser är goda, men förbindelsen
mot Kotka centrum är dock sämre än i alternativet ”Huuma”.

Huuma
Stationen ligger i viss mån vid sidan om den nuvarande samhällsstrukturen, men på området
finns bra med utrymme för ny markanvändning. Läget i närheten av den planskilda korsningen
mellan  riksvägarna  7  och  15  möjliggör  goda  anslutningsförbindelser  för  vägtrafiken  både  från
Kotka centrum och från andra delar av Kotka. Stationen kan också anläggas som en bytesstation
så att det går att byta från tågen på banan Helsingfors-S:t Petersburg till tätortstågen på banan
Kouvola–Kotka. Banans sträckning via Huuma orsakar en krök söderut på bansträckningen, vilket
i någon mån förlänger den långväga trafikens restid.

4.4 Konsekvenser för regional persontrafik

Kymmene
Stationen ligger vid sidan om den nuvarande samhällsstrukturen, men på området finns mycket
utrymme för ny markanvändning. Stationen kan anläggas som en bytesstation så att det går att
byta från tågen på banan Helsingfors–S:t Petersburg till tätortstågen på banan Kouvola–Kotka.
Det vore också skäl att utveckla busstrafikens linjer. Banans sträckning via Kymmene station
möjliggör inte påtagligt några andra potentiella stationer.

Kotkaön
I stationens omgivning finns mycket potentiell efterfrågan, men inga avsevärda utvecklingsmöj-
ligheter för markanvändningen. Banans sträckning via Kotkaön möjliggör inte påtagligt några
andra potentiella stationer.

Karhula
Både norr och söder om riksväg 7 finns i viss mån samhällsstruktur sedan tidigare och utveckl-
ingsmöjligheterna inom markanvändningen är måttliga. Banans sträckning i en tunnel via områ-
det norr om Karhula möjliggör inte påtagligt några andra potentiella stationer. Busstrafikens ser-
vicenivå är redan nu god.

Jumalniemi
Stationen ligger vid sidan om den nuvarande samhällsstrukturen, men på området finns bra med
utrymme för ny markanvändning. Banans sträckning via Jumalniemi station möjliggör också pla-
cering av Huuma station samt andra möjliga stationer söder om riksväg 7 vid banans sträckning.
Det skulle vara relativt lätt att utveckla busstrafiken.

Huuma
Stationen ligger vid sidan om den nuvarande samhällsstrukturen, men på området finns gott om
utrymme för ny markanvändning. Stationen kan anläggas som en bytesstation så att det går att
byta från tågen på banan Helsingfors–S:t Petersburg till tätortstågen på banan Kouvola–Kotka.
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Banans sträckning via Huuma station möjliggör också placering av Jumalniemi station samt andra
möjliga stationer i närheten av riksväg 7 vid banans sträckning. Det vore också skäl att utveckla
busstrafikens linjer.

Nåbarhet
I följande tabeller jämförs stationsalternativ från den regionala nåbarhetens synvinkel. Som mä-
tare användes biltrafikens restider på regionnivå och biltrafikens avstånd samt kollektivtrafikens
restider från huvudtätorterna till stationerna. Karhula kan lätt nås med personbil, likaså Jumalni-
emi och Huuma. Kotkaön och Kymmene ligger på längre avstånd från motorvägen. Den genom-
snittliga restiden (i minuter) vägd enligt antalet invånare i Pyttis, Kotka, Fredrikshamn, Vederlax
och Miehikkälä till de olika stationerna är

· Kymmene 14,9
· Kotkaön 14,4
· Karhula 13,1
· Jumalniemi 11,7
· Huuma 12,6.

Undersökningen har gjorts utgående från ett 500*500 m rutnät (nuvarande invånarantal) längs
det nuvarande vägnätet. Kartor som beskriver nåbarhetszonerna finns i bilaga 2.

Trafiknätets utvecklingspotential är störst i omgivningarna kring Jumalniemi och Huuma, men
också Kotkaöns nåbarhet österut kan förbättras. I Kotka har nya broförbindelser planerats. De
skulle i någon mån förbättra speciellt Kotkaöns, Jumalniemis och Huumas nåbarhet, men alterna-
tivens ordningsföljd skulle inte ändras. Utöver ovannämnda genomsnittliga vägda restid har
också avstånden från olika tätorter granskats (tabell 2).

Tabell 2. Stationsalternativens regionala nåbarhet (km) med personbil.

Med tanke på kollektivtrafiken är Kyminlinna, Huuma och Karhula platser med god nåbarhet.
Kotkaöns restider är något längre (tabell 3), men turerna går med korta intervaller. Jumalniemi
och Huuma kan anslutas till kollektivtrafiken bättre än nu genom ändringar i linjerna, och både
Kotkaöns och Jumalniemis kollektivtrafikförbindelser kan också förbättras genom utveckling av
gatunätet. I samband med att Huumaområdet tas i bruk förändras markanvändningens karaktär
kraftigt och gatunätet samt anslutningarna skulle utvecklas betydligt. I alternativen Kotkaön,
Huuma och Kymmene finns det möjlighet att direkt byta till tågförbindelsen Kotka–Kouvola. När
det gäller Kymmene blir busstrafikens servicenivå sämre än i de övriga alternativen.

matka km Kymi Kotkan-
saari

Karhula Jumal-
niemi

Huuma Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Mussalo

Kymi 11,5 5,7 4,9 3,5 21,3 26,3 52,9 62,6 13,5
Kotkansaari 11,5 9,1 8,5 7,4 26,7 26,7 58,3 68,1 4,7
Karhula 5,7 9,1 1,3 2,8 17,9 23,1 49,6 59,3 10,7
Jumalniemi 4,9 8,5 1,3 4,8 18,8 24 50,4 60,2 11,6
Huuma 3,5 7,4 2,8 4,8 21,1 21,9 52,7 62,5 9,3
Hamina 21,3 26,7 17,9 18,8 21,1
Pyhtää 26,3 26,7 23,1 24 21,9
Virolahti 52,9 58,3 49,6 50,4 52,7
Miehikkälä 62,6 68,1 59,3 60,2 62,5
Mussalo 13,5 4,7 10,7 11,6 9,3
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Tabell 3. Stationsalternativens regionala nåbarhet (minuter) med kollektivtrafik.

Med tanke på den regionala trafiken kan servicenivån utvecklas betydligt, om man stannar för en
bana på marknivå söder om riksvägen. Som mest fås hållplatser eller  stationer i  Pyttis,  Broby,
Huuma, Jumalniemi, Karhula, Otsola och Fredrikshamn (Sopenvuori). En sådan trafikering skulle
innebära stora förändringar också för busstrafiken. Ett alternativ som framkommit, tätortstågtra-
fik som slutar i Fredrikshamn, kunde också betjäna Poitsila och Salmenkylä intill det nuvarande
industrispåret.

4.5 Konsekvenser för godstrafiken

Från godstrafikens synvinkel har stationens läge ingen stor betydelse. Förbindelsespåret från den
nya banan till det nuvarande spåret Juurikorpi–Kotka/Fredrikshamn kan förverkligas i alla alter-
nativ. Förbindelsespåret är en förutsättning för att godstrafiken i hamnen HaminaKotka ska
kunna dra nytta av banan. I alternativet ”Kotkaön” kan tunneln under Kotka centrum bli ett pro-
blem för godstrafiken genom Kotka (t.ex. Sköldviks transporter).

4.6 Jämförelsekostnader och andra observationer

4.6.1 Jämförelsekostnader

Alternativens ungefärliga jämförelsekostnader har uppskattats främst utgående från sträckning-
arnas längd (marknivå/tunnel) och stationsplatsernas egenskaper. De genomsnittliga jämförelse-
kostnaderna (elektrifierad bana med två spår inklusive säkerhetsanordningar, typiska stationsar-
rangemang, broar m.m. inkluderade i uppskattningarna genomsnittligt) är baserade på följande
enhetskostnader:

· Bana på marknivå  6 M€/km
· Bana i tunnel 20 M€/km
· Station på marknivå  5 M€
· Station under jord 40 M€
· Spårväxlingsplatser  4 M€/st
· Triangelspår i Juurikorpi 12 M€

Utöver dessa är det skäl att notera att både banavsnittet från Helsingfors till Kotka och en bana,
beroende på alternativet, från Kotka till Luumäki, Vainikkala eller direkt mot Viborg alla kostar
hundratals miljoner euro och att de olika alternativen också innehåller förbättring av de nuva-
rande banorna för tiotals miljoner i Kotka- och Fredrikshamnområdet. För dessa uppskattades
följande jämförelsekostnader:

· Den västliga delen i riktning mot Helsingfors (beror bl.a. på anslutning till Stambanan el-
ler Flygbanan samt eventuella nya stationer) 600–700 M€

· Förbättring av banorna i Kotka–Fredrikshamnregionen minst 30 M€
· Den östliga delen till Luumäki 400 M€
· Den östliga delen till Vainikkala 500–600 M€
· Den östliga delen till Viborg 600–700 M€.

De grova uppskattningarna av jämförelsekostnaderna är alltså inte uppskattningar av byggkost-
nader baserade på detaljerad planering och mängdberäkningar utan uppskattningar av storleks-
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ordningen för jämförelse av de olika alternativen. De inkluderar åtgärderna som hör till respek-
tive alternativ från Kervo till Vainikkala. En rak, ny sträckning till Viborg och öppning av en ny
gränsövergång mellan Vaalimaa och Vainikkala lämnades bort ur uppskattningen, eftersom den
är dyr och medför ganska liten tilläggsnytta. Grova jämförelsekostnader för alternativen och
skillnader jämfört med den nuvarande sträckningen enligt landskapsplanen:
· Kymmene 1,2 – 1,3 miljarder €
· Kotkaön 1,5 – 1,7 miljarder € (+0,4 miljarder €)
· Karhula 1,3 – 1,5 miljarder € (+0,1 – +0,2 miljarder €)
· Alternativ som följer motorvägens sträckning

· Korta sträckningar 1,2 – 1,4 miljarder € (+0,1 miljarder €)
· Lång sträckning 1,3 – 1,4 miljarder € (+0,2 miljarder €)

· Kierikkala 1,2 – 1,3 miljarder €. (+0,1 miljarder €).

Det långa alternativet där sträckningen följer motorvägen kan också få flera hållplatser som be-
tjänar tätortståg. Som mest kunde situationen vara att Huuma kunde ha en huvudstation som
betjänar alla persontåg och att tätortstågen kunde stanna också i Pyttis, Jumalniemi och Fredrik-
shamn. Jämförelsekostnaderna för den här långsiktiga situationen skulle bli 1,4 – 1,5 M€ (+0,3
miljarder €).

4.6.2 Utvecklingsutsikter för bannätet på ryska sidan

Just nu verkar den politiska och ekonomiska situationen inte gynnsam för någon omfattande
utveckling av den internationella tågtrafiken, men situationen kan förändras snabbt och man kan
mycket väl anta att utvecklingen även i Ryssland normaliseras på 20–30 års sikt. Då de snabba
Allegro-förbindelserna togs i bruk ökade antalet passagerare mycket snabbt, men till följd av de
ekonomiska sanktionerna, nedgången i råoljepriset och försämrade internationella relationer
svängde utvecklingen snabbt.

I de ryska järnvägsmyndigheternas strategier finns ingen beredskap för nya banförbindelser för
persontrafik i riktning mot Helsingfors. Det anses vara tillräckligt att förbättra den nuvarande
förbindelsen, då det redan delvis har förverkligats en ny bana för godstrafiken på Näset norr om
den nuvarande bansträckningen. Då godstågen fås att gå huvudsakligen på sin egen bana, räcker
kapaciteten på banan Vainikkala–Viborg–S:t Petersburg för fler än de nuvarande snabba tågtu-
rerna.

4.6.3 Teknologins utveckling

Fastän järnvägsförbindelsen ofta har ansetts vara en viktig faktor som sätter fart på den region-
ala utvecklingen kan situationen i framtiden förändras. Den senaste tanken är en supersnabb
Hyperloopförbindelse, något som man också i Finland har funderat på i flera olika riktningar. En
sådan lösning kan slå igenom inom de närmaste årtiondena, men ännu går det inte att säga
hurudana investeringar de nya teknologierna kräver eller för hurudana passagerarmängder och
reslängder de lämpar sig. Sträckningen för Hyperloop avviker så mycket från järnvägslinjerna att
korridoren i landskapsplanen kan utnyttjas endast i begränsad omfattning.

Å andra sidan utvecklas automatisk körning och robotbilar. Då kan exempelvis olika fordon tryggt
och snabbt anslutas till ett rörligt landsvägståg, varvid den befintliga infrastrukturen kan utnytt-
jas mycket effektivare än nu. Kolonnkörningens kapacitet skulle jämfört med dagens cirka 1800–
2000 fordon i timmen vara mångfalt större per fil, och resans början och slutdel kunde skötas
med samma fordon genom att lösgöra sig från kolonnen vid önskad plats. Förändringarna i data-
tekniken, positioneringsnoggrannheten och fordonens ägoförhållanden kan leda till snabbare tek-
nologisprång än enstaka idéer som kräver dyra investeringar.
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Skillnaderna i miljökonsekvenser mellan olika trafikformer håller också på att minska då tekniken
utvecklas. Utvecklingen när det gäller batterier, bränsleceller och laddningsteknik samt sjun-
kande priser för dem minskar de direkta utsläppen från trafiken, varvid den eldrivna spårtrafi-
kens traditionella försprång i förhållande till vägtrafiken minskar, även om det sannolikt inte
kommer att helt försvinna. Jämsides med elektriciteten utvecklas också andra former av teknik.
Hållbara energiformer inom cirkulär ekonomi är lätta därför att många av dem är väl lämpade för
nuvarande utrustning och distributionssystem. Då utsläppen av växthusgaser och skadliga före-
ningar minskar, kvarstår speciellt buller och gatudamm.
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5. SAMMANFATTNING

Planering av banförbindelsen enbart som en snabb förbindelse för persontrafik skulle minska dess
roll som regional förbindelse för persontrafik och speciellt godstrafik. Ju högre banans hastig-
hetsnivå är, desto mera utmanande är det att samordna olika behov med den övriga trafiken.
Alternativet som bygger på snabb persontrafik stöds av att banan är dragen så att den i huvud-
stadsregionen ska anslutas till den planerade Flygbanan. Då skulle banan starkare än nu anknyta
S:t Petersburgsområdet till Helsingfors-Vanda flygplats influensområde. För regional persontrafik
mot Helsingfors är ett problem med banan att den är dragen via norra Sibbo och så att den an-
sluts till den planerade Flygbanan. Då ökar restiden till Helsingfors. Någon ökning av långväga
internationell trafik så att det går att fördela tågturerna på två rutter (Kouvola och Kotka) kom-
mer inte att ske inom de närmaste åren.

En ny banförbindelse skulle förkorta restiden för transporter från Ryssland till HaminaKotka hamn
och Sköldvik och på så sätt förbättra järnvägstransporternas konkurrenskraft. I den inhemska
godstrafiken skulle dess roll dock förbli mycket liten.

För fortsatt granskning valdes följande stations- och sträckningsalternativ:
· Kymmene (förmånligt att förverkliga i förhållande till andra stationer, motsvarar landskaps-

planen, men den ligger vid sidan om stadszonens kärnområde med tanke på nåbarheten)
· Kotkaön (områdets viktigaste centrum, förbindelse också till hamnen, mångsidig markan-

vändning och tillväxt är möjlig, en tunnellösning är dyr)
· Karhula (viktigt centrum i Kotka, regionalt sett centralt läge och goda förbindelser, begrän-

sade tillväxtmöjligheter, bygger på en sträckning längs motorvägen)
· Jumalniemi (koncentration av utrymmeskrävande handel, utvecklingsmöjligheter i omgiv-

ningen, vägtrafikens nåbarhet god, trafiknätet och kollektivtrafiken kan utvecklas, bygger på
en sträckning längs motorvägen)

· Huuma (i stadszonens kärnområde, goda förbindelser med olika trafikformer, utvecklingsmöj-
ligheter i näten, stora möjligheter för stadsutveckling, bygger på en sträckning längs motor-
vägen)

Med en enda sträckning får man inte bästa möjliga kombinerbarhet för fjärrtrafik, godstrafik och
tätortståg. För att banan ska ge verklig regional nytta måste den dras på ett förnuftigt sätt med
tanke på nuvarande och framtida markanvändning. Samtidigt kan också områdesutvecklingen
stödas i önskad riktning. Den ekonomiska lönsamheten av att genomföra projektet förbättras
också, om det skapas annan efterfrågan jämsides med snabb internationell trafik. En sträckning
enligt nuvarande landskapsplan är bra för internationell snabb persontrafik, men den är ett
ganska teoretiskt alternativ om den bara ska byggas för snabb persontrafik och godstrafik. Med
tanke på regionen (nåbarhet, stadsstruktur) skulle en sträckning som konstaterats vara bra dock
vara vid södra kanten av motorvägskorridoren, varvid den regionala huvudstationen och bytes-
platsen skulle bli i Huuma. Kostnaderna för det här alternativet ligger ungefär i mitten bland de
undersökta alternativen. Det här alternativets genomförbarhet förbättras av att det samtidigt
också skulle möjliggöra hållplatser för tätortstågtrafik i Pyttis, Broby, Jumalniemi, Karhula, Otsola
och Fredrikshamn (Sopenvuoriområdet).
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BILAGA 1
PRELIMINÄR JÄMFÖRELSETABELL
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BILAGA 1
STATIONSPLATSERNAS NÅBARHET LÄNGS VÄGNÄTET

Den genomsnittliga restiden (i minuter) vägd enligt antalet invånare i Pyttis, Kotka, Fredriks-
hamn, Vederlax och Miehikkälä till de olika stationerna är

· Kymmene 14,9
· Kotkaön 14,4
· Karhula 13,1
· Jumalniemi 11,7
· Huuma 12,6

Undersökningen har gjorts utgående från ett 500*500 m rutnät längs det nuvarande vägnätet.
Nåbarhetskartor presenteras på de följande sidorna. I Kotka har nya broförbindelser planerats.
De skulle i någon mån förbättra Kotkaöns, Jumalniemis och Huumas nåbarhet, men alternativens
ordningsföljd ändras inte.



ALTERNATIV FÖR STRÄCKNING OCH STATIONER 2-4



ALTERNATIV FÖR STRÄCKNING OCH STATIONER 2-5



ALTERNATIV FÖR STRÄCKNING OCH STATIONER 2-6



ALTERNATIV FÖR STRÄCKNING OCH STATIONER 3-7

BILAGA 2
TYPTVÄRSNITT AV EN BANA LÄNGS MOTORVÄGEN VID SUTELA
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