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Förord 

Vägverket har sommaren  1991  publicerat Väg  2010-planen, där  man  bestämmer utveck-
lingsstrategin för väghållningen i  Finland. Den del  av planen som gäller riksvägarna har 
reviderats våren  1992.  För stamvägnätets  del  fortsätter planeringen  till  början av  år 1993.  

Som  en  komplettering  till  Väg  2010-planen har gjorts  en  utredning om utvecklingen av 
vägnätet i  Vasa  län. Utredningen, "Utveckling av vägnätet i  Vasa  län" har speciellt grans-
kat vägnätets ställning och utveckling utgående från  den  regionala strukturen i  Vasa  län. 
Vägnätet har granskats som  en del  av samhällssystemet och som grundläggande 
utgångspunkt har legat  en  bedömning av samhällets funktion och landsvägstrafikens ställ-
ning i länets olika delar. 

Stellan  Lundberg AB  har fungerat som underkonsult i projektet för att belysa sambanden 
mellan transportsystemen och  den  regionala funktionen. Projektets huvudkonsult har va-
rit Ingenjörsbyrå  Y-Suunnittelu  i  Vasa.  Västra Finlands ekonomiska forskningscentral 
har även medverkat i projektet. 

Redovisning har skett  under  projektets gång i  form  av  OH-material  och arbetspromemori-
or, varav viktigare delar har inarbetats i projektets slutrapport. 

Önskemål har framförts att bildmaterial och  analyser  avseende  den  regionala funktionen 
skall dokumenteras samlat, vilket sker i denna  rapport.  

Tavelsjö i september  1992 

 Stellan  Lundberg 

Tielaftos  
Uudenmaan  tiepliri  

Tilläggsinformation 	Vägstyrelsen  (Olavi  Häkli) 	tel.  90-148 721  
Stellan  Lundberg 	 tel.  (9904690)-60190 
Y-Suunnittelu  (Klas  Hytönen)  tel.  961-179 311 
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VAGNATET  I  VASA LÄN ÅR  2010 
Regional  funktion och kommunikationer 

Bakgrund 

Utbyggnaden av transportsystemens infrastruktur kan inte ses enbart transportsektoriellt, 
utan behöver sättas i  relation till  samhällets funktionssätt  på  både kortare och längre 
sikt. Både projektet som helhet och denna delrapport har baserats  på en  utförlig 
genomgång av regionens funktionssätt i olika avseenden och hur denna beror  på 

 transportsektorns funktion. Studierna eftersträvar  en  helhetssyn genom att först utgå 
från ett makroperspektiv för att  sedan gå in på  specifika förhållanden för  Vasa  län och 
delar av länet.  

Vasa  län  är  med  sin  areellt  utbredda befolkning starkt beroende av  en  väl fungerande 
transportinfrastruktur. Därför  är  det vid val och utformning av alternativa strategier för 
utbyggnad av väginfrastrukturen, väsentligt att beakta olika samhällskostnader och 
samhällsintäkter  till  följd av olika satsningsstategier i ett brett samhällsperspektiv och 
inte bara knutet  till  vägsektorn. Efter  den  inledande analysen av rådande regionala 
funktion har  en  särskild analys gjorts av olika utvecklingsstrategier för länet. Dessa 
utvecklingar har renodlats  till  tre principiellt skilda huvudalternativ. 

Grundat  på  dessa studier har i projektet skisserats  en vision  för  de  olika transportsyste-
men i samverkan och härvid har speciellt betonats vägsystemet  I Vasa  län.  

I  slutet av denna  rapport  redovisas  en  översiktlig analys av  de  effekter i olika avseenden, 
som det skisserade visionsvägnätet ger för samhällets funktionssätt som helhet.  

1.  Samhällsanalys  

1.1 	Vasa  läns befolkning i ett nordiskt och finskt perspektiv 

Norra Norden  är  relativt glesbefolkat  men  befolkningen uppgår  dock  totalt  sett till  ett 
betydande antal.  Vasa  län har nära  450 000  invånare och  ca 250 000  bor i vardera Mellersta 
Finlands län i öster och Västerbottens län i väster. Härtill kommer  ca 430 000  i Uleåborgs län,  ca 
700 000  invånare i Tavastehus län och  ca 700 000  invånare i Åbo och Björneborgs län.  På  svenska 
sidan finns ytterligare närområden, speciellt Ornsköldsviksområdet  (med  ca 60000 invånam),  som 
funktionellt kan anses tillhöra Kvarkenregionen. Hela norra  Sverige,  dvs Norrbottens, Västerbot-
tens, Västernonlands, Jämfiands och Gävleborgs län har  1,2  miljoner invånare. Iapplands, 
Uleåborgs,  Vasa,  Mellersta Finlands och  Kuopio  län har tillsammans  en  befolkning  på  drygt  1,5 

 miljoner människor och  Norge  från och med Tröndelag och norrut har nära  0,7  miljoner invånare. 
 Den  största befolkningstätheten i norra Norden finns påtagligt i Fmland samt längs Norriandskus

-ten  och i Tröndelag  (se fig. 1.1:1).  

Befolkningen i mellersta  Finland är  ytmässigt  betydligt mera utbredd  än  i övriga delar 
av Norra Norden och har koncentrationer  till  ett antal större centra.  Till  skillnad från 
övriga län har  Vasa  län tre större befolkningskoncentrationer: Vasaområdet, 
Seinäjokiområdet och Karleby/Jakobstadsområdet  (se fig 1.1:2).  
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Fig 1.1:2  Befolkningen i  Vasa kin  med närrnaste omgivning  1990.  Cirklarna ur 
proportionella  mot  kom  mu nbefolkningen.  Siffrorna  anger  kommun befolkningen i 
tusental. Spridd befolkning kriiver yttuickande vuignuit. 
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Fig 1.1:3  Befolkningen i  Vasa  län med närmaste omgivning  1990.  Siffrorna  anger  aggregerade 
 tal för stadsregionerna. Tre stora stadsregioner i  Vasa  län förbättrar  den  regionala 

funktionen. Observera  dock den  stora befolkningen i periferiområdena för länet och 
angränsande län. Sammanlagt nära  500 000  bor i periferierna mellan  de  största 
stadsregionernas  dagspendlingsomra°den.  
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Finland  har många mycket små kommuner, ner  till  mindre  än 1 000  invånare. Jämfört 
med andra nordiska länder har  Finland  betydligt större andel invånare  på  landsbygden. 

 Den  geografiskt utbredda befolkningsfördelningen ger speciella förutsättningar för hur 
regionerna fungerar och samtidigt för  den  regionala planeringen. Mönstret kan i vissa 
avseenden ses som  en  resurs,  men  kan, om utvecklingen inte hanteras rätt, också leda  till 

 stora  problem.  

Tre stora stadsregioner framträder 

Inom  en  omkrets av  40 km  från  Vasa  finns det  8  kommuner och det totala antalet 
invånare i denna  pendlingsregion  är ca 100 000.  Detsamma gäller för  Seinäjokiregionen. 

 Centralkommunen har endast  26 000  invånare, medan det bor  ca 100 000  inom  en 40 km 
 radie.  Aven  I  Karleby/Jakobstad -regionen bor det  ca 100 000  invånare inom ett pend-

lingsavstånd  på 40 km. 

Ca 200 km  från Vasas,  Seinä  jokis  och  Karleby/Jakobstads pendlingsregioner  finns det 
andra, omgivande, stora  pendlingsregioner;  Björneborg, Tammerfors,  Jyväskylä  och 

 Uleåborg  och  på ca 250 km  avstånd  Kuopio  och  Kajana.  Mellan dessa "öar" av pendlings- 
regioner bor det närmare  en  halv miljon människor, utspridda i närmare  90  kommuner 
med avstånd  på  mellan  40  och  150 km till  större  pendlingscentra.  Infrastrukturen i detta 
område (hus, vägar  etc.)  skulle kosta  ca 200  miljarder  mark  att återuppbygga i huvud-
staden och i andra större städer.  

Om  dessa områden får  en  försämrad funktion, kommer det att resultera i stora kostnader 
och sociala  problem. Om  områdena  å  andra sidan kan behålla och utveckla  sin  funktion, 
kommer  de  att vara  en  viktig resurs för  Finland  i framtiden. 

Med Finlands perifera läge och dess utbredda befolkning blir goda kommunikationer 
särskilt viktiga. Det  är  viktigt att kommunikationerna medger möjligheter att  nå  olika 
marknader i såväl  Finland  som utomlands och det  är  också viktigt att uppnå  en bra 

 samverkan mellan  de  olika kommunerna. Utan  bra  transportsystem kommer det att bli 
svårt både för  Finland  och för  Vasa  län att vara konkurrenskraftigt i framtiden.  

1.2 	Näringsliv  

Den  offentliga sektorn har vuxit i  Finland de  senaste åren,  men är  fortfarande mindre  än 
 i  Sverige.  Tillverkningssektorn  är  relativt stor i alla finländska län förutom i Lappland 

och i norra Karelen. Särskilt stor  är  tillverkningssektorn i  Tavastehus  län (med Tammerfors 
och Tavastehus),  Åbo och Björneborgs län,  Vasa  län och  Kymmene  län.  Vasa  län  är  ett av 

 de  län som har  en  särskild betydelse genom att  de  står för  en  stor  del  av  den  viktiga 
exporten. Särskilt  Vasa  län har många anställda inom jordbruk och skog,  men  också 
Lapplands,  Kuopio,  S:t  Michels  och Norra Karelens län. Skillnaderna innebär att olika 
regioner har olika  roller  för  den  finska ekonomin som helhet. Denna rollfördelning 
kräver ett väl fungerande transportsystem för hela landet. 

Nästan dubbelt  så  stor andel av  de  förvärvsarbetande inom  Vasa  län arbetar inom jord- 
och skogsbruk jämfört med riksgenomsnittet  (ca 20%  jämfört med  ca 10%).  Aven tiliverk-
ningsindustrin  är  något mer omfattande  än  riksgenomsnittet, medan  den  offentliga 
sektorn och övriga näringsgrenar har lägre andelar. Detta kan, utifrån  en  optimistisk 
syn, ses som  en potential  för industriell utveckling.  Men  om omstruktureringen inte 
lyckas,  är  det  en  negativ  potential  för växande arbetslöshet och för utflyttning från 
mindre kommuner  till  huvudstadsregionen och olika  landsskapscentra. 



När  vi  går ned mera detaljerat  på  näringsliv och arbetsmarknader väljer  vi  att redovisa 
 1985  års  situation,  eftersom situationen  under  rådande lågkonjunktur skulle bli missvis-

ande för att beskriva samspelsbehov och samspelsmöjligheter i framtiden.  Fig 1.2:2  visar 
att kommunerna utanför  de  större städerna  är  mycket beroende av jord- och skogsbruk. 
Dessa kommuner har också  en  liten offentlig sektor. Ett stort antal av kommunerna i 

 Vasa  län och i omgivande  Iän  har mer  än 50 %  av  den  arbetande befolkningen sysselsatt 
inom jord- och skogsbruk.  

I de  södra delarna av  Vasa  län  är  trädgårds- och växthusodlingen omfattande. Tillverk-
ningsindustrin ligger i hög utsträckning i Vasaområdet och Karlebyområdet. Aven i 
kommunerna norr och söder om  Seinäjoki  finns stora andelar industrianställda. 

-  

! W  

hi 

II 
Fig 1.2:1  Näringslivet i norra Norden  1990  
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Turismnäringen i  Vasa  län domineras vad avser utländska turister av färjetrafiken, 
som med  fog  kan ses som ett viktigt turistiskt utbud i sig, samtidigt som  den  förmedlar 
betydande turismströmmar, särskilt stadsturism i färjeorterna. 

Många attraktiva utbud har ännu inte blivit tillräckligt kända  på  svenska sidan.  På 
 finska landsbygden och i skärgården finns kulturhistoriskt intressanta miljöer. Finska 

landsbygden har också flera intressanta bil-, cykel- och kanotleder genom levande 
kulturbygder.  I  länet anordnas årligen flera stora festivaler, såsom folkmusikfestivalen 
i Kaustby,  tango-  och rockfestivalerna i  Seinäjoki  och Korsholms musikfestspel i 
Vasatrakten. 
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Fig 1.2:2  Kommunernas näringsliv i  Vasa  län med närmaste omgivningar  1985.  Till-
verkningsindustrin har höga andelar i  de  större städerna och deras omgivningar, 
medan periferiområdena har höga andelar inom jord och skog.  Den  offentliga sektorn 
har  (till  skillnad från i  Sverige)  små andelar i periferikommunerna.  
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1.3 	Hogre  utbildning  

Den  högre utbildningen i  Finland är,  liksom i övriga Norden, koncentrerade  till de  större 
städerna, särskilt Helsingfors,  men  också  till  Åbo, Tammerfors,  Jyväskylä  och Uleåborg. 
Det finns också mindre enheter i Vilimanstrand,  Kuopio, Joensuu,  Vasa  och Rovaniemi. 

 De  mindre högskoleutbildningarna, belägna i mer perifera och ofta mindre pendlings- 
regioner, har vuxit  de  senaste åren,  men de är  fortfarande betydligt mindre  än  univer-
siteten i storstäderna.  Om man  ser  på  andelen högre utbildade, finner  man  att det finns 

 en  koncentration av akademiskt utbildade i huvudstadsregionen samt i  de  kommuner 
som har högre utbildning.  I de  perifert liggande länen finner  man  också isolerade 
koncentrationer av högskoleutbildade människor i länscentra, medan  den  omgivande 
landsbygden har liten andel.  

Fig 1.3:1  Högskoleutbud i Norden och angränsande områden  1990.  
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Det särskilt tidigare begränsade högskoleutbudet i  Vasa  län, har tillsammans med långa 
avstånd  till  övriga högskoleorter, medfört att länet har betydligt lägre andel högskoleutbil-
dade  än  riksgenomsnittet och härvid även något lägre andel  än  omgivande län. Endast 
kommunerna  Vasa  och  Seinäjoki  ligger något över riksgenomsnitt  (se fig 1.3:2).  Riksgenom-
snitt  är 9 %,  medan  Vasa  län har drygt  6 %  högskoleutbildade av befolkningen över  15 år. Vasa 

 och  Seinäjoki  har  ca 10 %, Karleby-Jakobstad  8 %. Suomenselkä-området har  3 a 4 %. Den 
 lägre andelen i landsbygdskommunerna motsvarar också mönstret för  Sverige  meni  Finland 

är  andelarna ytterligare lägre.  De  låga andelarna högskoleutbildade i landsbygdskommunerna 
 är  ett  problem  för strävandena att strukturomvandla näringslivet (särskilt när  man  finner att  de 
 högre utbildade i huvudsak  är  lärare, vilket innebär att mycket  få är  tekniskt och ekonomiskt utbildade). 

Det  är  uppenbart att  de  höga andelarna av högskoleutbildade finns i kommuner med 
möjlighet  till  dagspendling  till  och från högskolorna och universiteten.  Bra  transportstan-
dard  är  således väsentlig också för att öka andelen högre utbildade. Detta ökar i  sin  tur 
konkurrenskraften för näringslivet i  de  perifert belägna kommunerna och därmed för landet 
som helhet.  

Fig 1.3:2  Högskoleutbildade i kommunerna i  Vasa  län och dess omgivningar jämfört med 
riksgenomsnitt  1988.  
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1.4 	Arbetsmarknad  

1.4.1  Sysselsättning och arbetspendling  - män 

När  man  studerar sysselsättningsgraderna finner  man  att länscentra fungerar som motorer med högre 
sysselsättningsgrader  än  genomsnittet för landet.  I Vasa  län har Vasaregionen och andra större pendlings- 
regioner  (Seinäjoki  och Karleby/Jakobstad)  högre sysselsättningsgrader för män  än  genomsnittet för  Finland. 

 Även kustkommunerna Närpes, Kristinestad och Kaskö ligger högre  än  genomsnittet. För  Vasa  län  är 
 situationen bättre  än  i flera andra län. Strukturen med tre regionala centra  (Vasa,  Seinäjoki  och Karleby! 

 Jakobstad)  är  uppenbarligen  bra,  eftersom dessa pendlingsregioner har högre sysselsättningsgrader  än  i 
närliggande län. Denna struktur bidrar också  till en  bättre differentiering och areell fördelning av 
näringslivet. Inom  en 40 km  radie från dessa tre centralorter i  Vasa  län  är  därför sysselsättningsgraden 
mycket högre  än  i mer perifera delar. Pendling  är  idag inte realistisk utöver  en  radie om  ca 40 km. I de 

 perifera delarna av  Vasa  län  är  därför sysselsättningsgraderna lägre och ungefär likartade med  de  låga 
nivåerna i periferierna inom närliggande län. Suomenselkäområdet har mycket låga sysselsättningsgrader, 
vilket  är  ett slöseri med resurser och offensivt kan ses som  en  utvecklingspotential. Eftersom enskilda 
kommuners arbetsmarkaader både  till  storlek och innehåll  är  otillräckliga för att hålla hög sysselsättning 
behöver arbetsmarknaderna samspela genom arbetspendling. För  Vasa  län och omgivande län  är  pendlings- 
mönstret i huvudsak koncentrerat  till  områdena  runt de  större städerna.  (se fig 1.4:2  för mänoch  fig 1.4:4  för 
kvinnor). 

	

FVARN1 	RELATIVT  R1Y.T  
:9Z5  AVBEFJS -74M 

 ixswsmrr 5'ps 
..5uKrt.uW$ ' -riti.0 S'1'1S4S1t. vfl'1' 

VIrI1WAN K3K,AVOP4 - •  +3,1  - 	•  -3.1— -4,0  /*4ig 
D+z1 — +3,0  •-4,1— -5,0 

o + ' —+z0 U.-5,1—  .6,0  
D+o,0- '0 •-61— -7,0 

D4 --1,0  •-7,1--8,0 

	

-1,1  -  -2,0 	•  -8,1  -  -9,0 

	

-2,1  -  -3,0 	U -91  - 	 -  

o 	25 	ICPi  

Fig 1.4:1  Sysselsiittningsgrader  1985  för mifn i  Vasa  hin med omgivningar 
(För att bättre belysa  en  normalsituation har  1985  års statistik använts istället för nyare.)  
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Uppbyggnaden med flera centra i  Vasa  län ger flera, geografiskt relativt omfattande 
pendlingsregioner, både Vasaområdet, Seinäjokiområdet, Karlebyområdet samt, i min-
dre omfattning, Kristinestads / Kasköområdet. Aven mellan dessa pendlingsregioner 
förekommer ett visst utbyte, vilket gör pendlingsmönstret i  Vasa  län mer yttäckande  än 

 omgivande län. 

Pendlingsmönstret  visar tydligt att länets tre landskapscentra fungerar som motorer för 
arbetsmarknaden.  Man  ser också att det finns vissa "hjälpmotorer" utanför, där arbets-
marknaderna samverkar  till  viss  del.  Detta visar att det  är  möjligt att utveckla pendlings- 
samspel mellan olika kommuner för att uppnå  en  sammantaget bättre fungerande 
arbetsmarknad.  Bra  kommunikationer  är  nödvändiga för att uppnå ett sådant pendlings- 
samspel. Planeringen av dessa förbättrade kommunikationer kan dessutom förstärkas 
genom ett strategiskt tänkande för att stödja företagsamheten i dessa pendlingsregioner.  
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Fig 1.4:2  Pendling  1985  för män i  Vasa  län med omgivningar.  
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1.4.2  Sysselsättning och arbetspendling  -  kvinnor  

Sysselsättningsgradsmönstret  för kvinnor har mera uttalade obalanser  än  mönstret för 
män. För kvinnor  är  sysselsättningsgraderna något lägre för  Vasa  län jämfört med 
riksgenomsnittet,  men  även för kvinnor  är  läget över  lag  något mer positivt  än  för  de 

 närmast omgivande länen, särskilt Uleåborgs län och Mellersta Finlands län  (fig 1.4:3).  

Även för kvinnor ger för  Vasa  län uppbyggnaden med flera större centra ett mer 
yttäckande pendlingsmönster. Pendlingsfiödena för kvinnor och pendi ingslängderan 

 är dock  betydligt mindre  än  för männen. 

Flertalet kommuner i  Vasa  län ligger  dock under  riksgenomsnitt (som präglas av  de  höga 
kvinnliga  förvärvsfrekvenscrna  i  Helsingforsrcgionen).  Endast  Vasa  / Korshoim  och  Seinäjoki / 
Nurmo  ligger över riksgenomsnitt. Särskilt låga sysselsättningsgrader uppvisar kom-
munerna i länets ytterområden, som gränsar  till  motsvarande ytterområden i granniä-
nen. 
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Fig 1.4:3  Sysselsättningsgrader  1 985  för kvinnor i  Vasa  län med omgivningar  
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Arbetsmarknaderna i länscentra och landskapscentra (med stor offentlig sektor och kommer-
siell sektor)  är  bättre anpassad för traditionella kvinnoyrken.  Man  ser av pendlings- 
mönstret,  fig 1.4:4,  att kvinnornas pendlingsbenägenhet  är  betydligt lägre  än  männens. 
Koncentrationer förekommer liksom för män kring  de  större städerna,  men  antalet 
pendlare  är  färre, särskilt för  de  längre relationerna. Kvinnorna pendlar också kortare 
sträckor. Denna lägre pendlingsbenägenhet beror  på  många faktorer och  till en  stor  del 
på de  könsrollstraditioner som gör att kvinnor oftast har det största ansvaret för 
familjen.  Men  det beror också  på  uppbyggnaden av kollektivtrafiken, eftersom det 
vanligtvis  är  männen som använder familjens bil. (Samma traditionella könsrollsmönster kan 
också noteras i  Sverige. Man  kan  dock  finna län med  bra  fungerande kollektivtrafik, där kvinnor pendlar 
i samma omfattning som männen).  
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Fig 1.4:4  Pendling  1985  för kvinnor i  Vasa  län med omgivningar  
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1.5 	Fritid och rekreation 

Möjligheterna  till  meningsfull fritid och rekreation har stor betydelse för livskvaliteten. 
 Vasa  län har  en del  av denna variationsrikedom inom sig, medan  den  mera kompletta 

bilden uppnås i samspel med omgivningen. Tillgänglighet  till  detta varierande utbud 
inom och utom länet kräver goda kommunikationer. 

Inom  Vasa  län finns  en  attraktiv skärgårdsmiljö och ett levande kulturlandskap i 
Österbottens jordbruksbygder,  den  storslagna  Lappajärvi  och  Suomenselkäområdets 

 fridfullhet. Dessutom finns städer med både kulturhistoriskt och arkitektoniskt intres-
santa miljöer. 

Dessa utbud  är  intressanta för fler  än  länets invånare och kan vidareutvecklas.  Vasa  har 
 på  senare  år  genom offensiva satsningar tonat fram som  Kvarkenområdets  turistiska 

centrum med ett betydligt mera rikhaltigt utbud  än t ex  Umeå  på  svenska sidan. 

Som komplement  till Vasa  läns utbud finns  på den  svenska sidan tillgång  till  vintersport-
anläggningar och fiske.  I  östra  Finland  - Insjöf  inland  -  finns det ett omfattande sjösystem 
med möjligheter  till  båtturism.  

På  längre avstånd finns  de  alpina turismutbuden i svenska fjällen och även i finska 
Lappland. Vid  nordnorges  kust möts fjäll, hav och fiske.  Aven  i Ryssland öppnas allt fler 
områden för turism. 

Karaktären hos det utspridda turistiska utbudet innebär att vägtrafiken får  en  betydel-
sefull  roll. De  största volymerna består av familjeturism med bil. Gruppturism med  buss 
är  också betydelsefull.  Vasa  har som  färjetrafikknutpunkt  en roll  som brohuvud mellan-
länderna, vilket i något mindre skala också gäller för  Karleby  och  Jakobstad.  Turistiskt 
och  samhällsekonomsikt  är  det av betydelse att turismen mellan  lädnerna  når längre  än 
till  dessa brohuvuden.  Information  och  god  vägstandard har här stor betydelse.  
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2.  Transportanalys  

2.1 	Övergripande transportfiöden  

De  övergripande  persontransportfiödena  för norra  Sverige  och norra och mellersta 
 Finland  framgår av  fig 2.1:1  Flödena går  till  huvuddel inom resp  land  och särskilt  de 
 nordsvenska flödena går i hög  grad  till/från  huvudstadsområdet. Inom  Finland  går 

betydande flöden mellan närliggande större  pendlingsregioner,  vilket minskar beroen-
det av huvudstadsregionen och ger kortare och mer yttäckande strömmar. Bilen får 
härvid större  roll.  

Flödena mellan  de  nordiska länderna  är  idag volymmässigt starkt begränsade i för-
hållande  till de  potentialer som finns för framtiden.  

\  

Fig 2.1:1  Övergripande persontransportfiöden mellan län för norra  Sverige  och norra och 
Mellersta  Finland. Svenska  floden enligt DSK  1987:14.  Definskaflödena  har 
bedömts utifrån statistiskt  material.  
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Godstransportflödena  framgår av  fig 2.1:2 De  svenska och finska strömmarna har ett 
mer likartat mönster  än  för persontransporter.  I Sverige  går det långväga norrländska 
godset i huvudsak diagonalt genom  Sverige mot  kontinenten  via  hamnar i Skåne och 
Göteborg. Norra och mellersta Finlands flöden går också i stor utsträckning  mot  söder 

 till Raumo, Hangö,  Helsingfors, Kotka och Fredrikshamn för vidare befordran  till 
 kontinenten och omvänt  in  i landet, speciellt olja,  via Sköldvik.Stora  flöden, särskilt av 

massgodskaraktär, går direkt  via  Bottenvikens och Bottenhavets hamnar ut  till  konti-
nenten,  till  Storbritannien och  overseas.  Vissa flöden går också över Torneå samt  via 

 färjeförbindelser över Kvarken och Ålands hav.  

Fig 2.1:2  Övergripande godsfiOden för norra  Sverige  och norra och Mellersta  Finland. Svenska  flöden 
enligt DSK  1987:14. De  finska flödena har  bed Omts  utifrån statistiskt  material.  Blå pilar  anger 
potent ialcr  för ökade godstransporter  till  följd av förändringarna i Ryssland. 





2.3 	Flygsystemet 	 20  

Flygsystemen i  de  nordiska länderna  är  fokuserade  på  respektive huvudstadsregion. 
Resorna mellan landsortsregioner sker i huvudsak genom omstigning i huvudstäderna, 
vilket ger vissa transporttekniska fördelar, samtidigt som det innebär nackdelar för 
resenärerna och därmed sämre konkurrenskraft gentemot andra transportmedel. 

Förbindelser  på  tvären mellan  de  nationella flygsystemens perifera delar  är  också dåliga 
i samtliga nordiska länder.  T ex  finns det för närvarande ingen fungerande flygförbin-
delse mellan  Vasa  och Umeå. Detta skapar nackdelar för  den  regionala utvecklingen och 
sårbarhet för störningar i  de  dominerande flygnaven  (se fig 2.2:1). 

Fig 2.3:1  Flygsystemet i Norden  1991  
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Uleåborg  är den  största nordfinska flygplatsen följd av Rovaniemi.  Vasa  flygplats och 

 Kronoby  flygplats i  Vasa  län hör tillsammans med  Kuopio, Jyväskylä  och  Joensuu  till de 
 största mellanfinska flygplatserna. Flygfrekvensen för dessa  är dock  avsevärt lägre  än 
 för  de  större flygplatserna i norra  Sverige. Vasa  flygplats har  dock  även viss internatio-

nell koppling, med förbindelse med  Sundsvall  och har  till  och från  haft  pendelförbin-
delse med Umeå och Skellefteå.  I Vasa  län finns även  Seinäjoki/Ilmajoki  flygplats, som 
har betydligt lägre passagerartal  (se fig 2.3:2).  

Flygsystemet  är  mycket betydelsefullt för att  nå  olika marknader i såväl  Finland  som 
utlandet. Beroende  på  det regionala mönstret med relativt korta avstånd inom  Finland, 

 har inrikesflyget färre passagerare jämfört med  Sverige  och  Norge.  Endast hälften i 
proportionen  till  antal invånare.  De  internationella flyglinjerna, däremot, har samma 
omfattning av resande i förhållande  till Sverige  och  Norge per 1000  invånare.  Finland 

 har dessutom betydligt fler charterresenärer  per 1000  invånare  än  i  de  övriga nordiska 
länderna. 

Antal passagerare  1990  
(Exklusive  transipassagerare)  

1 000 000  
£  

10000 100000 
	 W 

t '  __%_j 	•  
Utrikes (Irrikes  

	

charter 	 / •  
Utrikes 	 //  
reguljärtrafik  

•1 	. 

/ 

( 	 0  
/ 	 0  

(Th 	*  
I 	 •  

o 

	

0 	
)  

o 
0 

G  
• 	r 

I 	Q  
• 	 4) 	• 

/ 	2L 

hi 

ii*  

/  

( I 

'I 
I..  

/ 

/ 
/  

I  
/  

'I 

Fig 2.3:2  Passagerartal vid flygplatser i Norden  1990.  
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2.4 	Järnvägssystemet 

Jämvägssystemet  har  under  senare decennier  haft en  stagnerande utveckling för 
persontrafik och styckegods. Konkurrenskraften  är dock god  för långa och tunga 

 godsfiöden  samt för  medeldistanta,  frekventa personflöden och bedöms kunna förbätt-
ras avsevärt genom offensiva åtgärder. 
Järnvägsnätet i norra och mellersta  
Finland (fig 2.4:1)  består av ett antal 
huvudstråk. Dominerande  är  strå-
ket Kemi-Uleåborg-Karleby-Seinä- 
joki-Tammerfors-Rihimäki-Hel- 
singfors med anknytande stråk 

 Vasa-Seinäjoki,Jyväskylä-Tam-
merfors,  Kajana -Kuopio-
Kouvola-Rihimäki 	och 

 Joensuu-Villmanstrand-
Rihimäki.  Härtill kommer ett 
antal tvärstråk med betyd-
ligt mindre trafik. Vissa av 
dessa tvärstråk har  dock 

 relativt stor godstrafik.  
I Vasa  län  är Karleby 
den  dominerande 
hamnstaden för  gods  
som går  via  järnväg  
till  sjöfart.  

Fig 2.4:1 Person-  och  god  st rafik  på jarnviig  i  Sverige  och  Finland 1988.  Bandbredden  ãr  
proportionell  mot  antalet tåg. Rött  anger prsontåg  och blått godståg. 
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Omlastningsstationen i Haparanda/Torneå och omaxlingsstationerna i Nystad, Åbo 
och Hangö bildar sammankopplingspunkter mellan bredspårs- och normaispårs-
systemen.  Vasa-Umeå har idag bristfällig sammankoppling järnvägsmässigt och ande-
len anknytande järnvägsresenärer och järnvägsgods  på  färjorna ligger endast  på ca 1  %.  
Trafikunderlaget för persontrafiken har reducerats både i  Sverige  och i  Finland  av flera 
skäl. Särskilt för norra  Sverige, men  också i  Finland. De  större persontrafikfiödena  på 

 järnväg i  Finland  finns längs stråket Rovaniemi-Uleåborg -Seinäjoki-Tammerfors-Hel-
singfors samt i övrigt söder om linjen  Vasa-Jyväskylä - Kuopio - Joensuu  (se fig 2.4:2).  

( 

/ 

Figur  2.4:2 	Passagerare vid större järnvägsstationer i  Finland 1986  
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2.5 	Vägsystemet  

Vägsystemet har  under  senare decennier  haft en  betydande utveckling jämfört med 
järnvägsnätet både i  Finland  och i  Sverige.  Vägsystemet står också sammantaget för det 
klart största transportarbetet - i synnerhet för norra  Finland  och för norra  Sverige.  

Det finska riksvägnätet  (fig 2.5:1)  har  en god  geografisk täckning över hela  Finland, men 
 har liksom det svenska riksvägnätet och liksom andra transportsystem i  de  båda 

länderna  en  huvudinriktning  mot  huvudstadsregionen. Det finska vägnätet bedöms  till 
 följd av rådande trafikökningar fram  till år 2010 få  betydande framkomlighetsstörningar 

i synnerhet söder om linjen Björneborg - Tammerfors -  Jyväskylä  -  Kuopio.  Aven  riksväg 
 8 Vasa - Uleåborg  och Ry.  4 Torneå - Uleåborg  väntas  få framkomlighetsförsämringar.  

Det finns intressanta sammankopplingsmöjligheter i  de  tre nordiska ländernas 
övergripande vägsystem.  E6, E4  resp Ry.  4  har särskilt betydelsefulla nord-sydliga 

 roller  i  Norge, Sverige  resp  Finland, men  tvärkopplingar med hög  standard  har ännu 
inte utvecklats i samma  grad.  Det finns både i respektive  land  och mellan  de  nordiska 
länderna behov av tvärkopplingar och diagonalkopplingar i huvudvägsystemet.  

Fig 2.5:1 Huvudvclgniitet I Finland  och  Sverige 1992. 
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I  höjd med  Vasa  län  är  särskilt färjekopplingen över Kvarken mellan  Vasa  och Umeå 
av intresse. Denna knyter  an till  flera viktiga vägstråk i såväl  Finland  som  Sverige. I 
Finland  anknyts  till  Riksväg  8 Vasa-Uleåborg  resp  Vasa-Björneborg-Åbo. Helsingfors 
nås förutom  via  Björneborg även  via  Tammerfors (riksväg  3).  Färjeförbindelsen  är en del 

 av Blå Vägen både  mot  Mo i  Rana  i  Norge (E12,  tidigare  E79)  respektive  mot  Kuopio - 
Joensuu  och gränsstationen  Niirala  mot  Sortavala  och  Petroskoi  i ryska Karelen. Aven 
färjekopplingen Skellefteå-Karleby/Jakobstad knyter samman viktiga vägstråk i  de 

 båda grannländerna.  I Finland  främst  mot  Jyväskylä  resp. Kajana. 

Det utbredda lokaliseringsmönstret i  Finland  innebär att behovet av yttäckning  är 
 betydligt större  än  vad riksvägnätet kan klara. Såväl stamvägar som regionvägar behövs 

för att uppnå  en  tillfredsställande  regional  funktion. Härtill kommer lokalvägar för  den 
 lokala funktionen. Inom  Vasa  län  är den  sammanlagda väglängden idag: Riksvägar  647 

km,  stamvägar  365 km,  regionvägar  3555 km  och lokalvägar  3985 km. 
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3.  Analys av olika regionala utvecklingsscenarier 
 -  beräkningsexempel  

3.1 	Bakgrund 

Utbyggnaden av transportsystemens infrastruktur kan inte ses transportsektoriellt utan 
behöver sättas i  relation till  samhällets funktionssätt  på  både kortare och längre sikt. 

 Vasa  län  är  med  sin areelit  utbredda befolkning starkt beroende av  en  väl fungerande 
väginfrastruktur. Det  är  väsentligt, att vid utformning och val av alternativa strategier 
för utbyggnad av väginfrastrukturen, beakta  de  olika samhällskostnader och samhälls-
intäkter som blir följden av  de  olika alternativen. 

Härvid behöver bl  a  beaktas  
o 	att erforderlig omstrukturering inom näringslivet kommer att kräva betydande 

befolkningsomflyttning, alternativt starkt ökad arbetspendling, alternativt kraft-
fulla regionalpolitiska satsningar kombinerade med strategiska infrastruktursats-
ningar  

o 	att  en  omstrukturering med kraftiga befolkningsflyttningar med  de  tämligen stora 
värden som redan finns nedlagda i befintlig infrastruktur skulle kräva betydande 
samhällskostnader för uppbyggnad av ny infrastruktur i landskapscentra och 
storstadsregioner.  

I  det följande  visas  ett beräkningsexempel för att åskådliggöra vilka faktorer som har 
betydelse och storleksordningarna av dess faktorers betydelse. Beräkningsexemplet gör 
inte anspråk  på  att vara fullständigt och detaljerat vetenskapligt underbyggt, utan syftar 

 till  att i ett inledande skede ge möjligheter för val av strategi för det fortsatta arbetet.  

3.2 	Studerade alternativ för länets utveckling 

För länets utveckling studeras tre tänkbara alternativ:  

Fig 3.2.1  Studerade alternativ för liThets utveckling: Landsbygdsalternativet, Regionala 
cen trumalternativet samt Landskapscen trumalternativet. 
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a. Landsbygdsalternativet med  en  spriddsatsning  på  infrastruktur,  regional  utveckling  etc 
 och  en  bef olkningsfördelning  och arbetspiatsfördelning inom länet och för landsbygd/tätort 

i stora  drag  som idag  

b. Regionala centrumalternativet med samverkande kommungrupper  
I  detta alternativ satsas förutom  på  landskapscentra även  på  regionala centra (samverkande 
kommungrupper) som stärker  de  delområden av länet som ligger mer  än 40 km  fågelväg från 
länets landskapscentra  

c. Landskapscentrumalternativet  
Här betonas satsningarna  på  länets tre landskapscentra:  Vasa,  Seinäjoki  och Karleby/ 

 Jakobstad  

3.3 	Studerade vägnätsaltemativ  

I  denna beräkning antas förenklat lika längd i  de  olika regionala utvecklingsalternativen för 
riksvägar, stamvägar, regionala vägar och övriga vägar (riksvägar  700 km,  stamvägar  400,  regionala 
vägar 1300km och övriga vägar 6000km). Istället varieras andelen av resp väghierarki som åtgärdas. 
Vad gäller åtgärderna har för riksvägarna ansatts  en  kostnad  på 10  milj mk/km, stamvägarna  6, 

 regionala vägar  4  och övriga vägar  3  milj mk/km. 

För landsbygdsalternativet antas att  20%  av riksvägarna,  20%  av stamvägarna,  40%  av  de  regionala 
vägarna och  20%  av övriga vägar åtgärdas  under 20-årsperioden motsvarande nybyggnads-
kostnad eni ovan per/km. 

För regionala centrumalternativet görs  en  något starkare satsning  på de  högre klasserna i vägnätet: 
 25%  av riksvägarna,  30%  av  de  regionala vägarna och  10%  av övriga vägar. 

För landskapscentrumalternativet åtgärdas  30%  av riksvägarna,  30%  av stamvägarna,  10%  av  den 
 regionala väglängden och  5%  av övriga väglängden. 

Sammantaget ger detta  en  kostnad för landsbygdsalternativet av  7,6  miljarder, regionala centrum-
alternativet  5,8  miljarder och landskapscentrumalternativet  4,2  miljarder  mk.  

Spontant kan denna enkla beräkning leda  till  slutsatsen att det  är  mest fördelaktigt att koncentrera 
satsningen  på  länet  till  enbart landskapscentra. Genomgång av övriga samhällskostnader och 
samhällsintäkter visar  dock  att dessa har  den  grundläggande betydelsen för val av strategi och 
ambitionsnivå för väginvesteringarna.  Vi  gör nedan konsekvensberäkningarna avseende övriga 
effekter  än  väginvesteringskostnader  för  de 140000  människor som idag bor mer  än  40km  fågelväg 
från landskapscentra.  

3.4 	Pendlingskostnader 

Pendlingsbehovet  kan variera avsevärt för  de  olika alternativen beroende  på  hur samhällsplane-
ringen och  den  regionala planeringen i övrigt lyckas med utvecklingen av arbetsplatser.  Om 

 landsbygdsalternativet för  regional  utveckling med  en  boendefördelning över landet ungefär som 
idag kan sammankopplas med  en  utveckling av arbetstillfällen som i hög  grad  mostsvarar  dagens 
boendelokalisering skulle detta ge förutsättningar för ett förhållandevis kort medel- 
pendlingsavstånd. Motsatsen (att befolkningsfördelningen som idag inte kan mötas med  en  arbetsplats-
lokalisering av samiia karaktär, utan att arbetspiatslokaliseringen i hög  grad  koncentreras  fill  landskaps-
centra) innebär betydligt längre medelpendlingsavstånd.  Om vi  för området utanför, som ligger 
över  40 km  från landskapscentra, räknar med  en  spännvidd  på 20 a 60 km per  dag (för tur- och 
returresor) får  vi  med antagandet om  70000  förvärvsarbetande och kostnaden  1  mk/km  en  kostnad 
diskonterad  till  nuvärde  på  ungefär  4,2 a 12,7  miljarder.Härtill  kommer restidskostnader där  vi  har 
räknat med  30  mk  per  timme och körhastigheten i genomsnitt  70  km/tim. 



För regionala centrumalternativet blir intervallet mellan lägsta och högsta medelpendlingsav-
stånd mindre  än  för landsbygdsalternativet beroende  på  att regionala centrumalternativet i 
högre  grad  betonar vissa orter samt kommuncentra och detta kräver något längre resavstånd. 

 I  gengäld  är  det med  en  sådan satsning lättare att tillskapa och vidmakthålla arbetsplatser inom 
länets periferiområden, vilket gör att arbetspendlarna inte behöver pendla riktigt lika långa 
sträckor.  Vi  antar intervallet  30 a 50 km per  anställd och dag och får  då 6,3 a 10,6  miljarder  mark.  
Med  en  satsning starkt fokuserad  på  landskapscentra får  man,  ifall huvuddelen av arbetstillfäl-
len också koncentreras  till  dessa, mycket långa pendlingsavstånd (för  de  boende utanför  40 km 

 fågelvägsavstånd  till  Iandskapscentra),  medan  en  mindre  grad  av koncentration leder  till  ett lägre 
medelpendlingsavstånd.  Om vi  antar  30 a 70 km/anställd  och dag  så  blir kostnaden  6,3 a 14,8  
miljarder  mark.  
Totalt blir pendlingskostnaden mycket stor  men  också spridd inom relativt stora intervall 
beroende  på bla  hur lokaliseringspolitiken lyckas i resp. alternativ. Dessa kostnader kan spontant 
ifrågasättas om  de är  rimliga.  Om man  går  till  erfarenheter från andra länder, bl  a Sverige,  visar 
sig  dock  att  en  utökad arbetspendling kommer att vara av utomordentligt stor betydelse, för att 

 Vasa  län  på  ett  så  positivt sätt som möjligt skall kunna klara  den  näringslivsomstrukturering som 
inletts. Arbetspendlingen kommer att behövas för att balansera inbördes skillnader mellan 
arbetsmarknader och  den  behövs också för att kunna klara kompetensförsörjningen. Bådadera 
kommer att vara särskilt betydelsefulla för att möta  de  strukturproblem, som isynnerhet kommer 
att uppstå för  de  områden som ligger perifert i länet.  

	

3.5 	Värdet av teknisk infrastruktur (bostäder, övriga byggnader, 
transportnätverk och övriga nätverk) 

Omstruktureringen av  Vasa  läns näringsliv leder (liksom omstruktureringen av näringslivet i många 
andra  iän)  i mindre eller större mån  till  omflyttningar. Dessa omflyttningar innebär att ny 
infrastruktur behöver byggas upp i synnerhet i landskapscentra och i huvudstadsregionen. 
Samtidigt som befintlig infrastruktur i  form  av bostäder, byggnader i övrigt, vägar, järnvägar,  el 

 och tele, vatten och avlopp  etc  blir underutnyttjad i periferiområdena där  den  redan idag finns 
uppbyggd.  
Om man  jämför med svenska förhållanden och räknar om utifrån valutakursen finner  man  att 
återuppbyggnad av infrastrukturen för nyinflyttade  till  storstads- och landskapscentrumregio-
nerna torde kosta i storleksordningen  400 000 mk/person.  Värdet av infrastrukturen ligger 
räknat  på  detta sätt  på 60 a 70  miljarder  mk  i det område inom  Vasa  län, som ligger mer  än 40 km 

 fågelväg från landskapscentra.  Om vi  antar att nettobefolkningsutvecklingen i landsbygds-
alternativet  är  någorlunda balanserad torde endast  iø a 15%  av infrastrukturen behöva återupp-
byggas  under 20-årsperioden. 
För regionala centrumalternativet antar  vi  att motsvarande intervall  är 15 a 20%  och i landskaps- 
centrumalternativet  25 a 40%. Man  finner här att  en stark  satsning  på  landskapscentrum- 
alternativet (med sammanhängande låg satsning  på  det område som ligger utanför  40 km  fågeivägsavstånd)  
skulle leda  till  ett kraftigt ökat behov av nyinvestering i infrastruktur i landets större centra  till 

 följd av att infrastruktur övergivits i periferin.  

	

3.6 	Effektivitet i näringsliv och produktion  
I  samhällsdebatten hari många  fall  framförts att det ger  en  högre  grad  av effektivitet i näringslivet 
om  man  kan koncentrera satsningarna  på  större centra (utan att det finns något tydligt vetenskapligt 
belägg för detta).  Om vi  ändå antar att landskapscentrumalternativet ger högst effektivitet för 
näringslivet, att regionala centrumalternativet ger  3 a 5 %  lägre effektivitet och landsbygdsalter-
nativet  io  a 20 %  lägre effektivitet,  så f4r vi  differenser gentemot landskapscentrumalternativet 

 på 3 a 5  miljarder resp  io  a 20  miljarder  mk  diskonterat  till  nuvärde. Dessa differenser  är  sannolikt 
överdrivna, eftersom  1985  års skillnader i sysselsättningsgrader för män resp kvinnor mellan 
landskapscentrumregionerna och området mer  än  med  40 km  utanför landskapscentra endast  är 
1,2%  för män och  1,3%  för kvinnor. 



3.7 	Sammanfattande  diagram 

Om man  ritar ett  diagram  med kostnader för kompletterande väginvesteringar, kostna-
der för arbetspendling, kostnader för erforderlig återuppbyggnad av  den  tekniska 
infrastrukturen samt effektivitetseffekterna för näringslivet, finner  man  att kostnads-
minimum sannolikt ligger någonstans mellan landsbygdsalternativet och landskaps- 
centrumalternativet, dvs i närheten av "regionala centrumalternativet". Ett  optimum 

 enligt kurvan nen ställer stora krav  på en  väl genomtänkt samordnad planering av 
transportsystemen och  den  regionala planeringen.  En  strategi med satsning  på  landskaps-
centra kompletterat med betoning av regionala centra (samverkande kommungrupper) 

 är  sannolikt  den  samhällsekonomiskt bästa strategin för  den  regionala utvecklingen. 
Vinsterna i nyttjande av befintlig infrastruktur och i minskning av pendlingskostnader 

 är så pass  stora att det klart borde överväga  den  eventuella effektivitetsökningen i 
näringslivet genom satsning enbart  på  landskapscentra och storstäderna. 
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4. 	Vision  för  de  olika trafiksystemen i samverkan  
4.1 	Trafiksystemen i samverkan  
De  olika transportsystemen, sjöfart, flyg järnväg och vägtrafik,  är  inbördes kompletterande och har olika 

 roller  för samhällets transportbehov. För persontrafiken har flyget viktiga  roller  för långa resor inom 
landet och särskilt för utrikes resor. Järnvägen har  en  viktig  roll  för medellånga resor, främst i  de  tunga 
stråken. Vägtrafiken har  en  viktig  roll  för  de  många kortväga transporterna, vilka utgör huvuddelen av 
persontransportströmmarna. Sjöfarten står för  en  mindre  del  av persontransporterna,  men  har  en  viktig 

 roll  där andra kommunikationsmedel saknas,  t ex  över Kvarken. 
För godstransporter har flyget viktiga  roller  för högförädlade produkter. Järnvägen har ide tunga stråken 
viktiga  roller  för  transporter  från nära  bulk till  relativt högförädlade produkter. Sjöfarten har  en  viktig  roll 

 för  transporter  av lågförädlade produkter. 
Både för järnvägs- och vägsystemen  är  kopplingen  till  sjöfarten mycket viktig för  Finland.  För framtiden 
kommer kopplingarna med Ryssland och transittrafik från/till Ryssland att  få  ökad betydelse.  

4.2 	Sjöfart och marktransporter  
Vasa  län  är  för sina internationella förbindelser västerut och söderut  är  beroende av färjeförbindelser och 
sjöfart i övrigt. Dessa sjöfartsförbindelser  är  även av betydelse för  transporter  till/från  Ryssland, som har 
dålig hamnkapacitet, i synnerhet efter unionens upplösning. 
Anslutningarna  till  hamnarna  är  sålunda av stor betydelse för Finlands samspel med omkringliggande 
marknader. Väg och järnvägssystemen  är  idag väl utbyggda  de  viktigaste hamnarna.  Vasa  län har väg- 
och järnvägsanslutning  till  samtliga orter med färjeförbindelse,  men  huvuddelen av  de  sjöfartsanknyt

-andetransporterna sker idag  på  väg.  Fig 4.2:1  visar möjliga transportvägar  på  väg och järnväg tifi/från 
Ryssland,  Sverige  och  Norge  med knytning  till  färjetrafiken och  till  viktiga hamnar i övrigt.  

Fig 4.2:7 Ftlrjeförbindelser  och anknytande marktransportsystem. Figur framtagen i samband 
med Kvarken  -  Samspelsvision, augusti  7992. 
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4.3 	Flygsystemet  

Även i framtiden kommer flygsystemet i  de  nordiska länderna att  ha  fokuseringar  på 
 resp. huvudstad. Helsingfors/Vanda blir liksom övriga huvudstadsflygplatser  de 
 huvudsakliga naven för  de  internationella flyglinjerna, beroende  på  att inrikeslinjerna 

skapar ett effektivt matarsystem  till de  internationella linjerna. För att förstärka  den 
 regionala utvecklingen behöver  dock  huvudstadsnaven kompletteras med några se-

kundära noder i nordligare delar av  Finland, Sverige  och  Norge. 

Uleåborg  fungerar redan idag delvis som  en  sådan  nod,  varifrån  man  kan  nå  olika 
destinationer i  Finland,  inte enbart Helsingfors. Det  är  idag också möjligt att resa direkt 

 till  Luleå och Tromsö. Aven Rovaniemi har i viss  del en  funktion som sekundär  nod.  Ett 
bättre utvecklat  system  av sekundära noder skulle göra det lättare att utveckla öst- 
västliga flygkopplingar mellan norra och mellersta  Finland,  norra  Sverige  och norra 

 Norge.  Detta skulle möjliggöra bättre förutsättningar för att utveckla  den  öst-västliga 
marknaden i norr mellan  de  nordiska länderna, vilket skulle stärka dessa regioner och 
göra dem mindre perifera.  

I Vasa  län  är  det endast  Vasa  flygplats 
som har förutsättningar att utvecklas 

 till  att  få  karaktären av  en  sekundär 
 nod, medtvärflyglinjer till  några de-

stinationer i  Sverige, Norge  och 
övriga Finland(se  fig 4.3:1). På 

 motsvarande sätt kan endast ett 
fåtal sekundära flygnoder ut- 
vecklas i norra  Sverige  och i  
Norge.  Detta innebär att väg- 
systemets matande  roll  vid- 	4 
gas  geografiskt för främst 
internationella resor  via  
dessa noder.  
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Fig 4.3:1 Vision  för tviirflygkopplingar mellan  de  nordiska länderna. Figur framtagen i 
samband med Kvarken - Samspelsvision, augusti  1992.  
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Tvärflyglinjerna  inom Norden  är  angelägna att utveckla, eftersom  de  har särskild 
betydelse för tjänsteresor och därmed för utvecklingen av samarbete och handel mellan 
länderna. Antalet flygpassagerare kommer  dock  att vara relativt begränsat.  

4.4 	Järnvägssystemet 

Både i omvärlden och i  Finland  har  en  offensiv utveckling av järnvägssystemet inletts. 
 I Finland  kommer  snabbtågstrafik  att utvecklas, först Åbo-Helsingfors och därefter 

 Seinäjoki-Tammerfors-Helsingfors,  Kuopio-S:t  Michel-Kouvola-Helsingfors och 
 Joensuu-Imatra-Villmanstrand -Kouvola-Helsingfors. 

För  Vasa  län kommer  snabbtågssatsningen  Seinäjoki-Tammerfors-Helsingfors att vara 
mycket väsentlig och anknytningar från Rovaniemi -Uleåborg-Karleby  rep  från  Vasa är 

 av intresse att utveckla i ett snart därpå följande skede.  Seinäjoki  är en  viktig persontrafik- 
knutpunkt med ett strategiskt läge. Restiden blir redan innan  år 2000 under en  timme 

 Seinäjoki-Tammerfors och  ca 2  timmar  Seinäjoki -Helsingfors. Sträckan  Vasa-Seinäjoki 
 behöver höjd  standard  samt elektrifiering. Med dessa åtgärder kan  man få  restider  Vasa- 

Helsingfors  på ca 3  timmar, vilket  är  samma restid som  Karleby-Helsingfors  (se fig 
4.4:1).  Antalet resenärer kommer att öka betydligt jämfört med idag och kommer att  få 

 strategisk betydelse 
för  den  regionala ut-
vecklingen. 
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Fig 4.4:1  Restider  på  jarnvtig  från  Vasa  hin  
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4.5 	Vägsystemet  

Den  finländska strukturen med befolkningen utbredd över stora områden framhäver 
behovet av ett väl fungerande och tämligen yttäckande vägsystem. Vägsystemet får 
därmed  en  ännu större betydelse  än  i norra  Sverige.  

Det  är  viktigt att utbyggnad av vägsystemet inriktas inte bara  på  huvudstadsregionen, 
dit det redan idag finns relativt väl fungerande förbindelser, utan även  mot  andra 
målpunkter i  den  "finska arkipelagen av städer".  En  viktig väglänk för  Vasa  län  är  härvid 
förbindelsen  mot  Jyväskylä,  som idag har stora brister,  men  där principbeslut fattats om 
att  en  ny förbindelse ska byggas  (se fig 4.5:1,  som visar  en  prel.  skiss  på en  långsiktig  vision  för det 
övergripande vägnätet i Norra Norden.). Denna förbindelse ger dessutom vidare koppling 

 mot  bl  a  S:t  Michel, Vilimanstrand  och S:t  Petersburg.  

Vägnätet inom länet behöver vara upplagt med ett samverkande  system  av riksvägar, 
stamvägar, regionvägar och lokala vägar. Det föreslagna visionsvägnätet framgår av  fig 
5.1:1. 

Fig 4.5:1 Vision viigsystem.  för Norra Norden - prel. skiss. 
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5.  Effekter av vägnätsvision  2010  för  den  regionala 
funktionen  

5.1 	Effekter för näringslivet 

Utvecklingen av riksvägnätet och stamvägnätet påverkar  på  flera sätt förutsättningarna 
för näringslivet. Det skisserade vägnätet, kommunbefolkningarna ytproportionellt och 
restidsvinsterna i minuter framgår av  fig 5.1:1.  (Även utvecklingen av  de  viktigare regionala 
vägarna påverkar, vilket  dock  ej behandlas i detta projekt.) Varje enskild effekt kan ofta ses som 
marginell,  men  sammantaget blir effekterna betydande. (Det behöver dessutom observeras att 
uteblivna satsningar inte innebär oförändrad  situation  för näringslivet, utan tillbakagång i varierande 
omfattning beroende  på  bransch och geografiskt läge.) 

Näringslivet i  Vasa  län genomgår liksom i andra län och i andra länder omfattande 
omstruktureringar. Jord- och skogsbruket kommer  dock  även framgent att vara av stor 
betydelse för länet och för  Finland  som helhet, varför  en  förstärkt konkurrenskraft för 
kvarvarande jord- och skogsbruk  är  angelägen att uppnå. För detta erfordras liksom för 
utvecklingen av övriga näringsgrenar  en  välfungerande infrastruktur. 

Det  är  inte enbart vägnätet, som har betydelse för näringslivets fortsatta konkurrens-
kraft, utan även järnvägssystemet, flygsystemet och färjetrafiken.  I  denna studie begrän-
sas behandlingen  till  vägtrafiksystemets inverkan, utan att för  den skull  övriga 
trafiksystems inverkan skall undervärderas. 

Effekterna för näringslivet i  Vasa  län  till  följd av utvecklingen av riks- och stamväg- 
nätet blir både regionförstärkande och stråkförstärkande.  De  tre stadsregionerna 
kommer att  få  ytterligare inbördes samspel och  en  större  del  av länets periferiområden 
kommer att införlivas i detta samspel. 

Särskilt stora förbättringar uppnås i vissa stråk såväl för persontrafik som för  gods. Den 
 nya riksvägen  Vasa-Seinäjoki-Alavo-Ahtäri-Keuruu-Jyväskylä  med fortsatta kopp-

ungar  mot  sydost kommer att förbättra förutsättningarna längs hela stråket och även ge 
regionala effekter för fortsättningarna och förgrengarna av detta stråk. Särskilt Alavo/ 
Töysä/Ahtäriområdet får förstärkningseffekter, därnäst  Seinä jokiområdet.  Från Ahtäri 
når  man  Keuruu  på ca 34 min  istället för dagens  ca 50  minuter  (se fig 5.1:1),  vilket förutom 

 den  betydande restidsförkortningen också innebär  en  avsevärt högre komfort och 
trafiksäkerhet. Detta innebär inte enbart att  de 22 000  invånarna i Alavo/Töysä/ 
Ahtäriområdet  på  mycket kortare restid når  de ca 13 000  invånarna i Keuruuområdet. 
Det innebär dessutom att  man  från  Seinäjoki  når  Jyväskylä  på ca 2  tim i stället för idag 

 ca 2  tim och  30 min  och samtidigt med  en  avsevärt förbättrad komfort och trafiksäkerhet. 

Betydande förbättringar nås för hela Seinäjokiområdet och även för Vasaregionen. 
Vidare uppnås  en  smidigare koppling  mot  S:t  Michel, Vilimanstrand  och S:t  Petersburg. 

 Konkurrensaspekter har ibland påtalats mellan  den  nya riksvägen och Blå vägen, som 
utgör stamväg i visionen för  år 2010.  Konkurrenseffekterna  är dock  marginella. Blå 
vägen finns självklart kvar och kommer fortfarande att  ha en  viktig funktion för  den 
östvästliga  kopplingen Vasa/Lappo-Ku'opio-Joensuu.  Både Blå vägen och  den  nya 
riksvägen över Seinäjoki/Jyväskylä kommer dessutom att  få  ökad betydelse efterhand 
som utbytet ökar över ryska gränsen, varvid utbyggnad i Ryssland med genare sträck-
ning och höjd  standard mot  Petroskoi  är  naturlig. 
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Fig 5.1:1  Visionsvägnät  2010  för  Vasa  län  
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Ett annat stråk, som får förbättrade förutsättningar för näringslivet,  är  stråket  Ylivieska-
Kannus-Ullava-Vetil /Kaustby-Evijärvi-Kortesjärvi -Kauhava-Lappo-Seinäjoki.  Den  samman-
lagda restidsförbättringen Evijärvi -Kauhava  blir  ca 15  minuter vartill kommer komfort- och 
trafiksäkerhetsförbättringar. Delen  Kannus-Kaustby/Vetil-Evijärvi-Kortesjärvi  är  idag alltför 
beroende av jord- och skogsbruk.  En  ny stamväg ger bättre möjligheter att minska detta starka 
beroende, samtidigt som det bestående jord- och skogsbruket och därtill knutna näringar får 
bättre förutsättningar att  nå  ut  till  andra marknader och nås från andra marknader. 

Genom förbättring av väg  8 Himango-Karleby-Kronoby-Pedersöre/Jakobstad  uppnås förbätt-
rad resstandard både för  de interregionala  kopplingarna och för ökad  regional integration.  

Stråket Karleby-Jakobstad-Evijärvi-Lappajärvi / Vimpeli-Alajärvi-Lehtimäki-Ähtäri  får också 
förbättrade förutsättningar isynnerhet genom standardförbättringen  Alajärvi-Lehtimäki-Ahtäri  
(med  en restidsförkortning på ca 12 min, komfortförbättring  och trafiksäkerhetsförbättrin&  och anknytningen  
till den  nya riksvägen  mot  Keuruu-Jyväskylä. Aven Kristinestads/Kauhajokiområdet  får 
förbättrad tillgänlighet österöver  mot  Seinäjoki  via  stamvägen  mot Alavo  och  den  nya 
riksvägen Alavo-Ahtäri-Keuruu.  Vi  finner här således att båda dessa stamvägsstråk får indi-
rekta effekter av  den  nya riksvägen.  

Vi  har analyserat hur antalet resor mellan olika delområden beror av bilrestiden.  De  framtagna 
regressionskurvorna för länets olika delområden framgår av bilaga  2.  (Denna behandling mcd 
regressionskurvor  är en  viss förenkling jämfört med  en  utförligare behandling med  t ex  gravitationsmodell. 
Samtidigt ger denna förenkling vissa pedagogiska fördelar genom att kurvorna tydligt visar  den  stora restids- 
känsligheten) 

Restidskänsligheten  är  hög 
och kortare  restidsavstånd  ger 
avsevärt ökade resevolymer. 
För  de  relationer där större för-
ändringar sker med föreslagna 
vägförbättringar har föränd-
ringarna (förflyttningarna längs 
regressionskurvan) lagts  in  med 
pilar. Restidsförbättringar 
mellan Vasaområdet och 
Seinäjokiområdet samt mellan 

 Vasa  och Karlebyområdet 
kommer därför att ge relativt 
stora trafikökningar. Särskilt 
gäller detta relationen Vasa-
området-Seinäjokiområdet 
där dagens  ca 2 800  resor  per 

 dag i vardera riktning (enligt 
resvaneundersökning)  ökar med 

 ca 800 till ca 3 600.  För relatio-
nen Vasaområdet-Karleby/ 
Jakobstadsområdet ökar da-
gens  ca 1200  resor i vardera 
riktning med  ca 200 till ca 1 
400. Fig 5.1:2  visar ökade flö-
den med det föreslagna  vi-
sionsvägnätet. 

 

FORJ  

Fig 5.1:2  Ökat antal resor med det föreslagna visionsvägnhltet. Röda 
floden  är  inom länet, blå flöden till/från områden utanför länet 
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Bilresvolymerna  mellan  Seinäjokiområdet  och  Jyväskylä  är  idag mycket måttliga, vilket 
både hänger samman med långa bilrestider och bristfällig  reskomfort  och säkerhet. 
Resandet ligger bara  på  ungefär  30%  av det resande som motsvarar regressionskurvan 
(bilaga  2:3),  vilket talar för att komfort- och säkerhetsfaktorerna påverkar relativt mycket. 

 Man  upplever således avståndet  Seinäjoki-Jyväskylä  vara avsevärt längre  än  vad det 
egentligen  är.  Med  den  nya riksvägen torde därför resevolymerna mellan 

 Seinäjokiområdet  och  Jyväskyläområdet  att  på  lång sikt kunna öka avsevärt, uppemot 
 5  gånger. Detta innebär i realiteten fortfarande tämligen små flöden. Idag  är  resandet 

mindre  än 150  resor i vardera riktning, vilket med  den  nya riksvägen  på  lång sikt kan 
förväntas öka  till 600 a 800. Aven  Vasaområdet-Jyväskyläområdet  får med  de  föreslagna 
vägförbättringarna  en  stor ökning utifrån dagens små flöden.  70  personer i vardera 
riktning innebär  en  flerdubbling av nuvarande flöden.  

Karleby/Jakobstadsområdet  har stora trafikutbyten med kommuner belägna norr och 
öster om länsgränsen (bilaga  2:4).  Förbättringarna av riksväg  8  samt  den  föreslagna, nya 
stamvägen  mot  Ylivieska  och  Uleåborg  torde ytterligare öka detta trafikutbyte.  

Kauhajoki/Kristinestadsområdet  har relativt stort trafikutbyte med  de  söderöver be- 
lägna kommunerna,  Merikarvia, Kankanpää, Parkano  och  Kihniö  (bilaga  2:5). Den  före- 
slagna stamvägen  Kauhajoki-Kankanpää  torde ytterligare öka detta trafikutbyte.  
(Kauhajoki/Kristinestadsområdet  har relativt litet utbyte med Seinäjokiområdet jämfört med  regressions-
linjen. Detta  är dock  något missvisande och beror  på  att  de  båda områdenas ansatta tyngdpunkter i 

 Seinäjoki  resp  Kauhajoki  ligger betydligt närmare varandra  än de  verkliga områdestyngdpunkterna.) 

Sammantaget visar kopplingen  Seinäjokiområdet  -Vasaområdet  de  volymmässigt största 
ökningarna,  men  inom länet uppvisar även Vasaområdet-Karleby /Jakobstadsområdet 

 och Vasaområdet-Kristinestad/Kauhajokiområdet  relativt stora ökningar. För relatio-
ner  till  områden utom länet  är  det  Seinä jokiområdet-Jyväskyläområdet,  Vasaområdet

-Jyväskyläområdet  och  Seinäjokiområdet-Keuruu  som får  de  största ökningarna. För 
flertalet övriga relationer utom länet, där avstånden  är  långa,  är  ökningarna relativt små 
i antal,  men  ofta stora procentuellt. Detta visar  på  betydelsen av vägförbättringarna även 
för långväga relationer. 

Redan idag  är  det  en  stor fördel för  Vasa  läns funktion och för näringslivet i  Vasa  län att 
länet består av tre relativt starka stadsregioner,  Vasa,  Seinäjoki  och  Karleby/Jakobstad. 

 Med  den  ökade integrationen  till  följd av förbättrade inbördes kommunikationer 
kommer denna komparativa fördel hos länets ortssystem att förstärkas.  De  förbättrade 
kommunikationerna leder förutom  till  bättre  interregionala  kommunikationer även  till 

 bättre  inomregionala  kommunikationer. Samspelet mellan  arbetsmarknadema  ökar. 
 Man  får dessutom förbättrad tillgängHghet  till  högre utbildning och därmed (i förening 

med bättre samverkande arbetsmarknader) bättre långsiktig kompetensförsörjning. Denna 
effekt går  hand  i  hand  med  den  ökade satsning som görs  på  högre utbildning i länets tre 
större stadsregioner. Samtidigt blir tillgängligheten  till  högre utbildning i  Jyväskylä  
förbättrad (och universiteten i Tammerfors, Helsingfors och Uleåborg kommer att nås lättare i 
synnerhet med tåg).  

5.2 	Effekter  på arbetsmarknadema  

Utvecklingen av vägsystemet ger som ovan nämnts inte enbart förbättringar av  de 
interregionala  resorna utan också betydelsefulla förbättringar för  den  regionala integra-
tionen. Arbetsmarknaderna kommer att samverka  på  ett bättre sätt och  man  kommer i 
hög  grad  att  få  ett samspel mellan  de  tre större stadsregionerna  Vasa, Karleby/Jakobstad 

 och  Seinäjoki.  En  allt större  del  av länets periferiområden kommer dessutom att 
samspela med dessa tre stora arbetsmarknadsregioner.  
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Förbättrat samspel mellan arbetsmarknaderna genom  de  föreslagna förbättringarna av 
vägsystemet märks främst i några stråk.  Vi  har gjort regressionsanalyser där pendlingen 
beror av sysselsättningsgrader i utpendlings- resp inpendlingskommun samt av bil-
restider (och indirekt även bussrestider). Förbättringen av restider ger effekter som kan 
utläsas från dessa regressionskurvor. 

Förbättringar av riksvägen  Vasa-Seinäjoki  till  motorvägsstandard för stora delar av 
sträckan  Vasa-Laihela  och förbättrad  standard  Laihela-Seinäjoki  kommer att ge betyd-
ande  pendlingsökningar.  De  stärkta effekterna uppnås närmast  Vasa, men  vissa 
effekter uppnås även för samspelet kring  Seinäjoki  och mellan  Vasa  och  Seinäjoki,  såväl 
för män som för kvinnor. Samspelet mellan arbetsmarknaderna kommer också att öka 
Alavo-Seinäjoki  och Alavo-Ahtäri samt Ahtäri-Keuruu.  Samspelet ökar också i stråket 
Kelviä-Karleby-Kronoby-Pedersöre -Jakobstad  och i stråket Evijärvi-Kortesjärvi

-Kauhava-Lappo  (se fig 5.2:1  och  5.2:2).  
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Den  preliminärt beräknade pendlingsökningen  är  relativt stor, sammantaget  ca 1 900 

 personer varav  ca 1100  män och  ca 800  kvinnor.  Om man  översiktligt antar att  10 a 20% 
 leder  till  mersysselsättning  och att denna värderas  till 100 000  mkper  person  och  år, är 

 detta värt  20 a 40  milj mk/år, vilket kapitaliserat  till  nuvärde med  5% real  ränta 
motsvarar  0,4 a 0,8  miljarder  mk.  

I  figurerna redovisas inte  de  små pendlingsökningarna  (<5  pendlare). Beräkningsmodellen 
torde i viss mån  ha  underskattat det ökade samspel, som uppstår mellan  de  idag mest 
isolerade arbetsmarknaderna och deras något större, närbelägna arbetsmarknader. 
Effekterna  på  arbetspendling  är  inte enbart restidsberoende utan även komfort- 
beroende och trafiksäkerhetsberoende.  De  beräknade effekterna enligt redovisade 

 figurer  torde därför vara underskattade för vissa deistråk.  I  synnerhet Ahtäri-Alajärvi, 
Ähtäri-Keuruu, Alavo-Ahtäri, Evijärvi-Kortesjärvi-Kauhava  och (i figur  5.2:1  -  5.2:2  marke-
rade med  +).  Dagens bristande vägstandard gör att många inte ser pendling som möjlig  
trots  relativt korta väglängder, vilket har gjort arbetsmarknaderna isolerade från 
varandra och resulterat i låg pendlingsgrad.  Den  förbättrade vägstandarden gör pend-
ung möjlig för betydligt fler. Förbättrad komfort och trafiksäkerhet gör att pendlingen 
först ökar  till "normal"  nivå för  den  aktuella restiden. Därefter tillkommer förbättringen 
genom förkortad restid. Pendlingen ökar mest för kvinnor i dessa relationer. Detta tyder 

 på  att dagens bristande vägstandard  är  ett större  hinder  för kvinnor  än  för män. 

i- igir  D. 	1-' enalzngspotentzaler  kvinnor 
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5.3 	Effekter för kompetensförsörjningen  

Vasa  län har hittills i förhållande  till  sina befolkningstal  haft  ett alltför litet utbud av 
högre utbildning och andelen högre utbildade  är  lågt i förhållande  till  riksgenomsnittet. 
Detta gäller i synnerhet för länets landsbygdsdelar. För att  den  erforderliga omstruktu-
reringen av näringslivet skall underlättas och att kvarvarande jord- och skogsbruk med 
anknytande näringar skall förstärkas  är  det angeläget att kompetensförsörjningen 
förbättras för hela länet och i synnerhet för områdena utanför  de  tre större stads-
regionerna. 

Härvid  är den  ökning som sker i antalet utbildningsplatser  på  universitetsnivå av stor 
betydelse för länets långsiktiga utveckling. Det  är  samtidigt av stor betydelse att dessa 
utbildningsplatser smidigt nås från länets olika kommuner. Dessutom att  man  smidigt 
når  den  högre utbildningen i närliggande län främst i Tammerfors, i  Jyväskylä  och  Uleå

-borg. 

Förenklat kan potentiella högskolestuderande delas  in  i tre grupper:  

o 	ungdomsstuderande med studietradition, som väljer universitetsutbildning i stort  
sett  oavsett  den  dagspendlingsmässiga  tillgängligheten  

o 	ungdomsstuderande utan studietradition i hemmet, som  är  betydligt mera bero- 
ende av  en god  tillgänglighet  till den  högre utbildningen och härvid helst dags

-pendlingstillgänglighet  

o 	fortbildningsstuderande i vuxen ålder, som  är  starkt beroende av dagspendlings- 
tillgänglighet beroende  på  att  man  i denna ålder ofta har familj och bostad  på 

 hemorten (sämre tillgänglighet  än dagspendlingstillgänglighet  innebär att  man  antingen  lå ter  bli 
att studera eller att studietiden består av betydande uppoffringar) 

Vägsystemets  standard  har viss betydelse för tillgängligheten  till  högre utbildning, dels 
genom att biltillgängligheten blir bättre, vilket främst påverkar  på de  kortare sträckorna 
och för  utbildningsveckopendling.  Vägsystemets  standard  påverkar också förutsätt-
ningarna för  busstrafikresenärer.  För studerande har  en god  kollektiv  standard  relativt 

 sett  större betydelse genom att restiden vid  god  komfort kan användas för studier. 
(Härvid har också resstandarden med tåg i synnerhet  Seinäjoki-Tammerfors och  Seinäjoki-Vasa  samt 

 Seinäjoki-Karleby  stor betydelse. Veckopendlingsmässigt även i kopplingarna till/från Uleåborg och 
Helsingfors). 
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Bilaga  1.  

Beräkningar vid analys av olika regionala utvecklingsscenarier. 

RÄKNEEXEMPEL  =  HYPOTES  
REGIONAL  UTVECKUNG  X  VÄGINFRASTRUKTUR  X  SAMHÄLLSEKONOMI 
TIDSHORISONT  20 AR, 5  %  REAL  RÄNTA 

Väginfrastruktur, kompletteringsbehov:  

A.  Landsbygdsalt.  B. Reg.  centra  C.  Landskapscentra 
Väglängder  Km  An1ggn.- 

Vasa  län  (ca)  koMnad 

__________________ - mFMK/&na  Andel  VIgI. 	mFMK/km FMI(  Andel  Vigi. mFMKlkm 	mFMK  Andel 	VIgL mcMKFIan mFMK  

RIKS VÄGAR  700 10 0,2 x 700 x 10  =  1 400 0,25 x 700 x 10  =  1 750 0,3 x 	700 x 10  =  2100  
STAMVÄGAR  400 6 0,2 x 400 x 6  = 	480 0,3 x 400 x 6  = 	720 0,3 x 	400 x 6  =  720  
REGIONALA VÄGAR  1 300 4 0,4 x 1 300 x 4  =  2 080 0,3 x 1 300 x 4  =  1 560 0,1 x 1 300 x 4  =  520  
ÖVRIGA VÄGAR  6 000 3 0,2 x 6000 x 3  =  3600 0,1 x 6 000 x 3  =  1 800 0,05 x 6 000 x 3  =  900  

____________________ - ______  7,6 	Mdr  5,8 	Mdr  4,2  Mdr 

Pendlingskostnad:  

A.  Landsbygdsalt.  B. Reg.  centra  C.  Landskapscentra 
Antag  A: 20160  km/dag,  230  dagar/är  

B: 30  ISo km/dag,  230  dagar/är  
C:30 1 70  km/dag,  230  dagar/är ________________________________ _________________________________ _______________________________  

3,9 1 	11,7  Mdr  5,8 a 	9,7  Mdr  5$ a 	13,6  Mdr  70000  pers.  1  FMKIkm  
x 12,1  för diskontering  till  nuvärde 

Restid  30  FMK/tim  (70 km/h) 1,7 1 	5,0  Mdr  2,5 a 	4,2  Mdr  2,5 a 	5,8  Mdr  

Summa: 6 a 	17  Mdr  8 a 	14  Mdr  8 a 	19  Mdr 

Tekn.  infrastruktur  ^  40 km  fågelväg från landskapscentra. 
Återuppbyggnadskostnad i storstadsregioner och landskapscentra:  

4000001 500 000  FMK/person  A.  Landsbygdsalt.  B. Reg.  centra  C.  Landskapscentra  
^ 40km fägelväg  fr.  landskapsc.  
ca 60170  Mdr FMI(  av  1801 200  Mdr  FMK  _____________________________ _____________________________ ____________________________  

0,1 x 	60  = 	6 Mdr 0,15 x 	60  = 	9 Mdr 0,25 x 	60  = 	15 Mdr Därav  äteruppbyggn. kotn.  
_____________________________________  0,15 x 	70  = 	11 Mdr  0,2 x 	70  = 	14 Mdr 0,4 x 	70  = 	28 Mdr 

Summa: 6 a 	11 Mdr 9 a 	14 Mdr  15 a 	28 Mdr  

Effektivitet i näringsliv och nyttjande av arbetskraften:!  _______________________ ______________________  
A.  Landsbygdsalt.  B. Reg.  centra  C.  Landskapscentra 

Antag  10120%  lägre  eff.  i  A 
315% 	 -"- 	B  
Bidrag  t.  BNI  
120000  FMK/år _____________________________ _____________________________  
x 12,1  för  diskontenng  till  nuvärde  

70000  förvarb.i omr. ̂  40km 
fågeiv.  fr. landskapscentra  10 a 	20 Mdr 3 a 	s  Mdr 0 

Summa: 10 a 	20 Mdr 3 a 	5 Mdr 0 Mdr  

TOTALT: 	I 29 a 55  Mdr 	I 26 a 39  Mdr 	I 28 a 52  Mdr 



Bilaga  2  

Områdesindelning och regressionskurvor  till  effektberäkningar i kapitel  5.  

Bilaga  2:1  Omra°desindelning  för analys av hin gre bilresor (kommungransöverskridande) 
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Resor till/från  Vaasa-området 
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Bilaga  2:2  Resor till/från Vasaområdet 

Antal resor normerat 
med avseende  på  
befolkning i  start- 
och målområde 
(antal resor delat med 
tusental invånare  I  område 

 A  gånger tusental Invånare 
 I  område  B  gånger  1000) 

Resor till/från  Seinäjoki-området  

W  K5YAVI 

:4-  -H -  

B  /ASA lr 

arti. 
 SkIVIJA 

ra- 
SI  

-- - -.-..- -- 

B 	SR  

BKCSkrLA  MS.  

OSA  ,P/J  

O.  
- 

BAA .ASM  
IL-SINS! 

1TArrSS 
M5II LA N°tSASL-A:,;, 

0 	50 	100 	150 	20d 	250 	00 	350 	4tii"  450  

Restid 

Bilaga  2:3  Resor till/från Seincijokiom rådet 
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