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Förord  
NTM-centralen i Södra Österbotten har fastställt servicenivån för kollektivtrafiken på sitt behörighetsområde 

för åren 2023–2027. Mål för servicenivån har fastställts för den trafikmässiga servicen, för kvalitativa fak-

torer och för de viktigaste knutpunkterna i kollektivtrafiken. Fastställandet av servicenivån för NTM-

centralens trafik gäller sådan trafik som går mellan landskapscentrumen och överskrider kommungrän-

serna. Fastställandet av servicenivån omfattar järnvägstrafiken och busstrafik som ordnas marknadsmäs-

sigt och avtalsbaserat.  

NTM-centralen i Södra Österbotten har utarbetat servicenivån i växelverkan med områdets kommuner. 

Kommunernas synpunkter har kartlagts med en enkät och genom workshoppar som ordnats i respektive 

landskap. Förslaget till servicenivå har behandlats i kommunernas regionala trafikarbetsgrupper i land-

skapen. Alla kommuner har dessutom begärts lämna in expertkommentarer om förslaget till servicenivån.  

Arbetet har resulterat i trafikmässiga och kvalitativa mål för servicenivån i kollektivtrafiken mellan kommu-

nerna. Målen fungerar som utgångspunkt för NTM-centralen i Södra Österbottens trafikupphandlingar. 

Dessutom har det fastställts mål för uppföljningen av de viktigaste knutpunkterna i kollektivtrafiken.  

Arbetet har letts av Miika Hautala och Valtteri Massenko vid NTM-centralen i Södra Österbotten. Konsult i 

arbetet har varit Waystep Consulting Oy, där dipl.ing., ekon.mag. Henriika Weiste har ansvarat för arbetet. 
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1 Det lönar sig att utveckla kollektivtrafiken 

Lockande kollektivtrafiktjänster är en viktig indikator på kommunernas livskraft. Fungerande kollektivtrafikförbindel-

ser gör skolor och tjänster mer attraktiva. Därför lönar det sig att utveckla basförbindelserna i kollektivtrafiken även 

i sådana kommuner, där övrig efterfrågan på kollektivtrafiken är liten. Med hjälp av kollektivtrafiken kan lagstad-

gade transporter i kommunen skötas kostnadseffektivt. Ett täckande nätverk av kollektivtrafik skapar i fortsätt-

ningen möjligheter att kombinera trafiken även med transporter till hälsovårdscentralerna. 

Höjningen av bränslepriserna gör att efterfrågan på kollektivtrafiken ökar. Goda förbindelser i kollektivtrafiken främ-

jar sysselsättningen och möjligheterna för arbetskraften att ta sig mellan orterna. Trafikförbindelserna har bety-

delse för var industri, handel och service etableras och hur tillgängliga de är.  

Resor i kollektivtrafiken minskar trafikens energiförbrukning, skadliga utsläpp och buller. En fungerande kollektiv-

trafik ökar regionernas trygghet, trivsel och dragkraft.  

Då kollektivtrafikens tjänster utvecklas medför det att: 

• Kommunens skolor och arbetsplatser blir mer lockande. 

• Skolskjutsarna kan ordnas kostnadseffektivt. 

• Äldre kommuninvånare kan bo hemma längre. Kommuninvånarnas behov av att bli klienter inom social-

förvaltningen kan senareläggas. 

• Kollektivtrafiken kan erbjuda en stomme för nya slags resekedjor och rörlighetstjänster. 

• En möjlighet till ett bilfritt liv kan yppas för kommuninvånarna.  

• Energieffektiviteten i trafiken förbättras och skadliga utsläpp minskar.  

• Kommunens livskraft ökar och imagen blir bättre. 

Om utvecklingen av kollektivtrafiken försummas leder det till att 

• skolor och arbetsplatser blir mindre lockande. 

• kostnaderna för att ordna transporter till skolor och inom socialväsendet ökar.  

• möjligheterna att bo hemma blir sämre för de äldre. 

• trafikens skadliga utsläpp ökar.  

• kommuninvånarnas vardag blir besvärligare. 

• det finns en risk för att imagen blir en kommun på tillbakagång. 

Grunden för ett fungerande kollektivtrafiksystem utgår från att samhällsstrukturen utvecklas. Ett tillräckligt befolk-

ningsunderlag och arbetsplatser och service som ligger intill knutpunkterna och stomlinjerna skapar förutsättningar 

för att kollektivtrafiktjänster kan ordnas kostnadseffektivt. Kollektivtrafiken är ett lockade färdsätt då det finns ett 

tillräckligt stort utbud av turer, resetiderna är konkurrenskraftiga med användningen av personbil, biljettsystemen 

är kompatibla och priset förmånligt. Konkurrenskraften kan förbättras med hjälp av bra information till resenärerna, 

genom att marknadsföra kollektivtrafiken och utnyttja olika kvalitetsfaktorer som förbättrar reseupplevelsen, såsom 

det framförs i de kvalitativa målen i detta arbete.  

Det måste finnas en tillräcklig efterfrågan för kollektivtrafik för att den ska gå att ordna kostnadseffektivt och samti-

digt spara på miljön. På olika slags områden behövs det olika slags kollektivtrafiktjänster. I NTM-centralen i Södra 

Österbottens område är de kommunvisa skillnaderna stora och det är viktigt att anpassa kollektivtrafiktjänsterna till 

kommunens behov och till lämplig nivå i förhållande till resenärspotentialen. I kollektivtrafikkorridorerna strävar 

man efter att utveckla tjänsterna så att även bilister väljer kollektivtrafiken. På annat håll är målet att säkerställa 

basservicens nivå på områden med rimlig efterfrågan på kollektivtrafik och att erbjuda basservice inom kollektivtra-

fiken även på landsbygden. 
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2 Mål, innehåll och planeringsprocessen 
för fastställande av servicenivån 

2.1 Mål 
 

Syftet med att fastställa servicenivån är att beskriva hurudan servicenivå som kan eftersträvas inom kollektivtrafi-

ken i NTM-centralen i Södra Österbottens behörighetsområde då man beaktar invånarnas transportbehov, statliga 

och kommunala mål, utbudet av marknadsbaserad trafik och anslaget som finns till förfogande vid NTM-centralen. 

 

Fastställandet av servicenivån styr i fortsättningen användningen av NTM-centralen i Södra Österbottens anslag 

för kollektivtrafiken. Det är meningen att kollektivtrafiktjänster i enlighet med den fastställda servicenivån upphand-

las inom ramen för anslaget och tillsammans med kommunerna. 

 

Målet är att fastställandet av servicenivån för sin del också styr planeringen av markanvändningen och service-

näten i kommunerna. Det lönar sig att styra utvecklingen av markanvändningen till områden som är gynnsamma 

med tanke på kollektivtrafiken, för då är det möjligt att skapa ett mer hållbart trafiksystem.  

2.2 Innehållet i fastställandet av servicenivån 
 

Fastställandet av servicenivån gäller tåg- och busstrafik och omfattar en helhet som består av både marknadsba-

serad trafik och NTM-centralens avtalstrafik. Trafik som upphandlats enbart av kommunerna och som sker inom 

kommunerna presenteras inte i NTM-centralens servicenivåarbete.  

 

Fastställandet av servicenivån gäller i främsta hand förbindelser mellan kommuncentrumen i det område där NTM-

centralen i Södra Österbotten är behörig myndighet i vägtrafiken.  

2.3 Period för servicenivåbestämningen och ändringar 

Servicenivån fastställs för åren 2023–2027. Kollektivtrafikens verksamhetsmiljö och randvillkoren för ordnandet 

förändras dock snabbt. Servicenivån kan kompletteras och uppdateras redan innan perioden går ut om det finns 

behov för det. Ändringar i fastställandet av servicenivån görs åtminstone i följande situationer: 

• det sker ändringar i behörighetsområdena 

• budgetramen förändras, prisnivån eller till exempel kraven på fordonen förändras väsentligt 

• det sker stora förändringar i utbudet av järnvägstrafiken eller den marknadsbaserade trafiken. 

I så fall förhandlar NTM-centralen med kommunerna om nödvändiga förändringar. 

2.4 Processen för fastställandet av servicenivån   

Man har strävat efter att göra fastställandet av servicenivån i aktiv växelverkan med kommunerna. I arbetets inled-

ningsskede gjordes en enkät till kommunerna i området. Enkäten var öppen från slutet av april till midsommar och 

totalt 29 svar lämnades in. Med hjälp av enkäten kartlades kommunernas synpunkter på behoven för utveckling av 

servicenivån. 
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I maj ordnades virtuella workshoppar i respektive landskap. I workshopparna kunde kommunerna kommentera det 

preliminära utkastet till servicenivå och framföra ändringar i den. I workshopparna diskuterades också de kvalita-

tiva målen.  

Förslaget till servicenivå finslipades på basis av kommunernas kommentarer. Det reviderade utkastet till service-

nivå presenterades i september under persontrafikarbetsgruppernas landskapsvisa möten och kommunerna bads 

om kommentarer till det reviderade utkastet. Växelverkan för servicenivåarbetet presenteras i bild 1. 

 
Bild 1. Processen för växelverkan kring fastställandet av servicenivån. 

 

2.5 Terminologi 

En knutpunkt för persontrafiken utgörs av en terminal eller en kombination av flera terminaler, där resenärerna 

byter från ett trafikmedel eller från en trafikservice till annan. Knutpunkter som är betydande på nationell nivå i per-

sontrafiken kan bestå av livliga flygstationer, hamnar med persontrafik, järnvägsstationer, busstationer och rese-

centrum som betjänar långväga trafik. En knutpunkt kan också vara lokalt eller regionalt betydande.  

En korridor i kollektivtrafiken avser en huvudled i kollektivtrafiken där servicenivån är högre när det gäller utbu-

det av turer och även infrastrukturen (t.ex. välutrustade hållplatser). Kvalitetskorridorer har ett bra utbud av turer 

och många resenärer.  

Servicenivån beskriver generellt kvaliteten på trafiksystemet eller på trafikservicen som erbjuds, resorna eller re-

sandet. I kollektivtrafiken består servicenivån av kvantitativa och kvalitativa faktorer. Kvantitativa faktorer inom ser-

vicenivån (t.ex. trafikeringstider, turintervallen) beskriver utbudets mängd och de kan ges ett numeriskt värde. Kva-

litativa faktorer inom servicenivån beskriver servicenivåns särdrag som upplevs av resenären och som kan bedö-

mas med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder.  

Kriterierna för servicenivån består av klassificerade riktvärden för faktorerna inom servicenivån på utbudet. De 

bestämmer vilken servicenivåklass den aktuella trafiken har.  

Servicenivåklassen beskriver kollektivtrafikens servicenivå på ett visst område vid en viss tidpunkt. För service-

nivåklasserna fastställs kriterier så att det går att jämföra servicenivåerna på olika områden. 

Faktorer inom servicenivån är särdrag inom kollektivtrafiksystemet och resan som påverkar resenärens service-

upplevelse. Resans totala servicenivå bildas som en samverkning av flera olika faktorer inom servicenivån.  

En stomlinje eller huvudlinje är en kollektivtrafiklinje som är viktig, använder direkta rutter och riktar sig till en 

centralort. Stomlinjen kan betjänas av linjer inom anslutningstrafiken. Stomtrafiken består av stomlinjer 

Enkät till 
kommunerna

Workshoppar 
landskapsvis

Diskussion i 
arbetsgrupperna 
för persontrafik

Kommentarer 
från 

kommunerna
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3 NTM-centralen i Södra Österbotten som 
anordnare av kollektivtrafik  

3.1 Lagstiftningen bakom fastställandet av servicenivån 

Myndigheternas behörighet i kollektivtrafikfrågor baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

N:o 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg. I förordningen fastställs de åtgärder och förfaranden som den 

behöriga myndigheten kan använda för att ingripa i marknadsmässig verksamhet. Förordningen tillämpas på nat-

ionellt och internationellt utövande av kollektivtrafik på järnvägar och vägar. Det finns ingen annan lagstiftning om 

de behöriga myndigheternas uppgifter.  

Fastställandet av servicenivån baserar sig på EU:s förordning om trafikavtal. Lagen om transportservice 

(320/2017) fordrar inte att den behöriga myndigheten för vägtrafiken fastställer servicenivån. För att det ska gå att 

fatta ett beslut om sättet för hur kollektivtrafik ordnas enligt EU:s förordning om trafikavtal (Europaparlamentet och 

Rådets förordning nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg), måste dock den behöriga myndigheten ha 

en uppfattning om vilken servicenivå som eftersträvas.  

3.2 Området där NTM-centralen i Södra Österbotten är behörig 
myndighet 

NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar som behörig myndighet inom vägtrafiken enligt EU:s förordning om 

trafikavtal på ett område som består av de tre landskapen Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbot-

ten. Vasa stad, Seinäjoki stad och Karleby stad är behöriga myndigheter inom vägtrafiken på sina (kommuners) 

områden i enlighet med lagen om transportservice och de ingår inte i området som NTM-centralen har behörighet 

på. Dessutom ingår Korsholms kommun i Vasa stads behörighetsområde sedan 1.7.2022. 

3.3 NTM-centralen i Södra Österbottens uppgifter i kollektivtrafiken 

NTM-centralen i Södra Österbotten främjar och utvecklar kollektivtrafik i sitt behörighetsområde. Andra uppgifter 

som NTM-centralen har inom kollektivtrafiken:   

o fastställa hur kollektivtrafiken ordnas   

o fastställa målen för servicenivån i kollektivtrafiken tillsammans med kommunerna 

o planera och upphandla kollektivtrafik mellan kommunerna i samarbete med kommunerna 

o fastställa biljett- och betalningssystem samt kundpriser i avtalstrafiken 

o bevilja statsunderstöd till kommunerna inom ramen för anslaget som gäller kollektivtrafiken och trafik-

service som stöder kollektivtrafiken  

o koordinera samarbetet kring kollektivtrafiken i kommunerna (landskapsvisa arbetsgrupper för person-

trafik) 

o gå ut med kommunikation och information i anslutning till kollektivtrafiken 

o bereda och föredra utlåtandebegäran som gäller kollektivtrafiken 

o bistå med specialkunnande och rådgivning till kommunerna i frågor som gäller kollektivtrafik 

o samarbeta med andra behöriga myndigheter, kommuner och samkommun samt aktörer som erbjuder 

trafiktjänster (marknadsbaserad trafik och avtalstrafik) 

o utveckla hållplatser längs allmänna vägar 

o övriga uppgifter som enligt lagen om transportservice och förordningen om trafikavtal hör till den lo-

kala behöriga myndigheten, till exempel följa upp och rapportera användningen av anslaget. 
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Bild 2. NTM-centralen i Södra Österbottens behörighetsområde 11/2022.  
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4 Verksamhetsmiljö 

4.1 Invånare och markanvändning 

På området som omfattar tre landskap bor det 435 000 invånare, varav 191 000 i Södra Österbotten, 68 000 i Mel-

lersta Österbotten och 176 000 i Österbotten. Enbart på NTM-centralen i Södra Österbottens behörighetsområde 

bor det 235 300 invånare.  

Relativt sett fanns det flest unga (0‒18-åringar) i Mellersta Österbotten och flest åldringar (över 65-åringar) i Södra 

Österbotten. Befolkningen blir äldre i de alla tre landskapen. År 2021 var andelen över 65-åringar i området i ge-

nomsnitt 24 %, men år 2040 kommer den redan att vara 29 %.  Anmärkningsvärt är särskilt ökningen av andelen 

över 75-åringar. Redan inom de närmaste åren kommer åldersklassen över 75-åringar i de tre landskapen att vara 

större än de i åldersklassen 64–75 år.  

Bebyggelsen är tätast i Österbotten, där tätortsgraden är i genomsnitt 84,7 %. De tätast bebyggda kommunerna i 

regionen är Vasa, Jakobstad och Kaskö. Variationen är stor, men huvuddelen av kommunerna i alla landskap är 

glest bebyggda landsortskommuner.  

 

Bild 3. Åldersstruktur för befolkningen i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten 31.12.2021 (Källa: Befolkningsprognos, Sta-

tistikcentralen) 

 

Knappa 30 % eller 54 000 invånare i området är sysselsatta i en annan kommun. Livligast är pendlingen i Öster-

botten, där ca 33 % pendlar. I Mellersta Österbotten är pendlingen betydligt mindre, för endast knappa 20 % av de 

som är sysselsatta arbetar i en annan kommun. Allra livligast är pendlingen mellan Vasa och dess grannkommu-

ner samt Seinäjoki och dess grannkommuner.   

 

Flest långa skolvägar görs i Södra Österbotten, där till och med 2250 studerande år 2021 fick skolresestöd från 

FPA. Totalt fick ca 6800 personer skolresestöd från FPA.  

 

Stommen för trafikens infrastruktur och tillgänglighet i området bildas av stambanan, järnvägen Vasa–Seinäjoki–

Jyväskylä och riksvägarna 8, 18, 19 och 3 samt stamväg 67. Stambanan utgör stommen i kollektivtrafiken. En av 

utmaningarna med att utveckla kollektivtrafiken är nätverket av små kommuner särskilt i Södra Österbotten, där 

man från flera kommuner söker sig till service på olika håll och det inte finns en tydlig centralort. Som en utmaning 
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ses också att det inte just finns någon etablerad kultur för att använda kollektivtrafik.  Inte ens goda förbindelser 

(som t.ex. Lappo–Nurmo–Seinäjoki) lockar just några andra resenärer än skolelever och studerande.  Att området 

är tvåspråkigt skapar extra behov inom förbindelserna i kollektivtrafiken så att tjänsterna finns tillgängliga på eget 

språk.   

4.2 Bedömning av resepotentialen  

Ofta bedöms kollektivtrafikens behov utgående från förverkligade resor.  Det är emellertid en utmanande utgångs-

punkt, eftersom utbudet av kollektivtrafik styr resorna.  Dessutom finns det inte uppgifter över antalet resenärer i 

marknadsmässig trafik och i NTM-centralens avtalstrafik är uppgifterna om antalet resenärer tills vidare uppskatt-

ningar som baserar sig på stickprov.   

Som utgångspunkt för fastställandet av servicenivån ville man få en så jämlik bild som möjligt över resepotentialen 

i olika kommuner.  För detta ändamål samlades nyckeltal över kommunens invånarantal, antalet studerande, 

pendling och tätortsgrad.  Nyckeltalen poängsattes och utgående från det räknade man ut ett index som beskriver 

resepotentialen i kommunen.  

Befolkningsuppgifterna fick man från Statistikcentralens uppgifter (31.1.2021). Om kommunens invånarantal var 

över 10 000 gav det två poäng, om invånarantalet var över 4000 gav det en poäng och om antalet var under 4000, 

gav det inga poäng.    

Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkning i kommunen vars boningsort kan definieras med 

koordinater. Också uppgifterna om tätortsgrad fick man från Statistikcentralen. Om kommunens tätortsgrad över-

steg 80 procent, berättigade det till två poäng i granskningen. Tätortsgraden 65‒80 procent berättigade till en po-

äng.  Om tätortsgraden var under 65 procent gav det inga poäng.  

Pendling innebär att man arbetar utanför sin egen boningsort.  Pendlingstalet innebär antalet arbetande som arbe-

tar utanför sig egen boningsort. Om antalet pendlare är över 2000 gavs det två poäng i granskningen och om anta-

let pendlare var över 1000, gavs en poäng. Om antalet pendlare var under 1000, gavs inga poäng. Också pend-

lingen granskades utgående från Statistikcentralens uppgifter.   

Studerandenas resor granskades utgående från FPA:s statistik. I granskningen beaktades alla studerande som 

fått FPA:s skolresestöd i varje kommun oberoende av färdmedel. FPA betalar skolresestöd för skolresans kostna-

der till studerande som studerar på heltid i gymnasium eller i yrkesskola. Skolresan ska vara minst 7 km för stu-

derande som har rätt till avgiftsfri utbildning och 10 km för studerande som inte har rätt till avgiftsfri utbildning. La-

gen om stöd för skolresor (48/1997) ändrades 1.8.2021. På NTM-centralen i Södra Österbottens område finns det 

åtta kommuner, som inte har eget gymnasium: Halso, Storå, Kaskö, Bötom, Korsnäs, Lestijärvi, Larsmo och Soini.  

I granskningen gavs två poäng till kommuner där över 250 studerande fick FPA:s skolresestöd och en poäng till 

kommuner, där över 100 studerande fick FPA:s skolresestöd. Kommuner med under 100 studerande fick inga po-

äng.  

 

Tabell 1. Poängsättningen i granskningen som gjordes för att jämföra servicenivån. 

 Befolkning Tätortsgrad Pendlare Studerande som får 

FPA:s skolresestöd 

2 poäng 10 000 över 80 % över 2000 över 250 

1 poäng 4 000‒10 000 65‒80 % 1000‒2000 100‒250 

0 poäng under 4 000 under 65 % under 1000 under 100 

I Södra Österbotten finns den största resepotentialen enligt granskningen i Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, Kauhava 

och Lappo.  
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Tabell 2. Nyckeltal och poängsättning i granskningen som gjordes för att jämföra servicenivån i kommunerna i Södra Österbotten. 

Område Befolkning Tätortsgrad Pendlare Studerande Poäng 

Södra Österbotten 191250 73,8 22987 3 347 
 

Seinäjoki 64695 91,4 5517 744 8 

Ilmajoki 12340 76,7 3189 299 7 

Kurikka 20206 62,1 2699 351 6 

Kauhava 15286 66,6 1444 411 6 

Lappo 14140 78,6 2527 212 6 

Alavo 11197 60,8 1028 267 5 

Kauhajoki 12845 68,0 1194 205 4 

Storkyro 4416 72,5 1007 109 4 

Östermark 4893 66,1 648 122 3 

Alajärvi 9303 61,8 829 188 2 

Ähtäri 5428 61,9 511 64 1 

Vimpeli 2724 68,7 392 49 1 

Kuortane 3497 36,6 540 81 0 

Lappajärvi 2868 53,6 363 55 0 

Evijärvi 2378 35,9 364 40 0 

Soini 1965 48,8 232 58 0 

Storå 1889 41,5 256 70 0 

Bötom 1180 39,6 247 22 0 

 

I Mellersta Österbotten finns den största resepotentialen enligt granskningen i Karleby, medan resepotentialen i de 

övriga kommunerna är betydligt mindre. 

 

Tabell 3. Nyckeltal och poängsättning i granskningen som gjordes för att jämföra servicenivån i kommunerna i Mellersta Österbotten. 

Område Befolkning Tätortsgrad Pendlare Studerande Poäng 

Mellersta Österbotten 67788 80,0 5384 965 
 

Karleby 47843 88,4 2512 528 8 

Kannus 5389 73,8 784 122 3 

Kaustby 4202 66,6 781 96 2 

Vetil 3020 54,8 505 77 0 

Toholampi 2897 51,7 374 78 0 

Perho 2654 37,8 217 28 0 

Halso 1074 42,8 127 20 0 

Lestijärvi 709 35,8 84 16 0 

 

I Österbotten finns den största resepotentialen enligt granskningen i Vasa, Korsholm, Pedersöre, Laihela och Ja-

kobstad. 
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Tabell 4. Nyckeltal och poängsättning i granskningen som gjordes för att jämföra servicenivån i kommunerna i Österbotten.  

Område Befolkning Tätortsgrad Pendlare Studerande Poäng 

Österbotten 175863 84,7 25655 2 512 
 

Vasa 67680 98,4 4560 454 8 

Korsholm 19484 80,8 6030 417 8 

Pedersöre 11203 73,6 2656 290 7 

Laihela 7974 82,4 2196 144 6 

Jakobstad 19021 98,5 1978 165 6 

Larsmo 5625 89,6 1698 217 5 

Malax 5435 71,9 1199 124 4 

Kronoby 6370 54,9 1313 168 3 

Vörå 6338 51,0 1102 136 3 

Närpes 9583 60,0 641 106 2 

Nykarleby 7474 61,3 962 167 2 

Kristinestad 6336 68,1 678 63 2 

Kaskö 1285 99,7 219 17 2 

Korsnäs 2055 66,7 423 44 1 

4.3 Finansiering 

Finansieringen som årligen finns till förfogande fastställs utgående från hur stort anslag för kollektivtrafiken Trans-

port- och kommunikationsverket Traficom årligen riktar till NTM-centralen i Södra Österbotten. Det årliga anslaget 

för kollektivtrafik i NTM-centralen i Södra Österbotten har ökat något under de senaste åren och är knappa 4 milj. 

€. År 2021 var anslaget 5,3 milj. € och det inkluderade även finansiering i anslutningen till coronapandemin, såsom 

stödet för förlusten av biljettintäkter och statsunderstöd till kommunerna. Det går inte att avskilja coronafinansie-

ringens andel i anslagsbeslutet.   

NTM-centralen använder anslaget till att upphandla busstrafik mellan kommuncentrumen med koncessionsavtal 

enligt rutt och bevilja statsunderstöd till kommunerna för upphandling av trafik och utvecklingsprojekt. NTM-

centralens trafikanskaffningar görs enligt riksomfattande praxis i första hand som gemensamma upphandlingar 

med kommunerna och kommunerna har en finansieringsandel i dem. Principerna för finansieringen beskrivs de-

taljerat i handlingen ”Avoimen julkisen henkilöliikenteen järjestäminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimi-

valta-alueen sisällä 2022–2024”. 

 

 
Bild 4. Anslaget för kollektivtrafik, NTM-centralen i Södra Österbotten, åren 2012–2022 (€). 
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På NTM-centralen i Södra Österbottens befogenhetsområde har finansieringen för kollektivtrafiken i kommunerna 

varit liten, på årsnivå totalt under 2 miljoner euro. Som bilaga till rapporten finns ett sammandrag över kommuner-

nas transportkostnader. För persontrafiken (transporter inom skol- och socialväsendet) används i kommunerna på 

NTM-centralens område i huvudsak en mångfaldig finansiering i jämförelse med den allmänna kollektivtrafiken.   

Granskat som helhet riktas en tredjedel av utgifterna för persontrafiken till att stöda den allmänna kollektivtrafiken i 

Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Totalt var kostnaden för persontrafiken år 2021 i de tre 

landskapen 73,85 miljoner euro. Kostnaderna bildas av utgifterna för persontrafiken i kommunerna, NTM-centralen 

och FPA. Av summan riktas endast 17 procent till kollektivtrafik som är öppen för allmänheten. Dessutom upp-

handlade skolväsendet resebiljetter i kollektivtrafiken för totalt 9,5 miljoner euro (36,7 procent av persontrafikens 

kostnader inom skolväsendet). Utöver detta riktades 1,75 miljoner euro i FPA:s skolresestöd till kollektivtrafiken 

(40 procent av FPA:s skolresestöd) och FPA ersatte också resor till ett värde av ca 850 000 euro enligt sjukförsäk-

ringslagen (4 procent av icke-brådskande resor enligt sjukförsäkringslagen). Som helhet riktade sig en tredjedel av 

finansieringen av icke-brådskande persontrafik i de tre landskapen till kollektivtrafik som är öppen för allmänheten, 

medan två tredjedelar riktar sig till andra färdmedel, såsom taxitrafik, chartertrafik och användningen av egen bil.  

 

 

Bild 5. Den offentliga finansieringen till icke-brådskande persontrafik i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten år 2021 var 

sammanlagt 73,8 miljoner euro.  I summan ingår inte tågtrafiken som staten upphandlat. 

År 2021 var NTM-centralens utgifter för kollektivtrafiken större än genomsnittet, vilket beror på att summan inne-

håller en betydande andel coronaunderstöd, som inte går att avskilja i anslagsbeslutet. Av samma skäl minskade 

kostnaderna för skolväsendet i kommunerna till viss del på grund av att undervisningen i skolorna under en del av 

tiden ordnades på distans.   

På man granskar endast finansieringen som riktas till kollektivtrafiken som är öppen för alla, ser man att den 

största finansieringsposten utgörs av resebiljetterna inom skolväsendet. Kommunerna ansvarar för nästan 70 % 

av det offentliga stödet till kollektivtrafik som är öppen för allmänheten. NTM-centralens andel utgör en dryg femte-

del, men i siffrorna för år 2021 ingår också coronaunderstödet, som gör NTM-centralens andel avsevärt större.  
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Bild 6. Den offentliga finansieringen till kollektivtrafik som är öppen för allmänheten i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 

år 2021 var sammanlagt 24,6 miljoner euro. I summan ingår inte tågtrafiken som staten upphandlat. 

Finansieringsgranskningen gäller endast andelen offentligt stöd, eftersom det inte till alla delar finns uppgifter om 

den självriskandel som resenärerna har betalat och om biljettintäkterna från den allmänna kollektivtrafiken.  Utgå-

ende från granskningen kan man dock dra slutsatsen att persontrafiksystemet i de tre landskapen omsätter kring 

100 miljoner euro på årsnivå. 
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5 Utvecklingsbehov 

5.1 Utvecklingen av kollektivtrafiken som en del av trafiksystemet 

Utgångspunkterna och målen för utvecklingen av kollektivtrafiken fastställs i samband med trafiksystemplane- 

ringen. I de färska trafiksystemplanerna i området ställs följande mål för utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Västra Finlands gemensamma trafikstrategi 

o Bannätet och järnvägstrafiken bör utvecklas så att trafiken är tillförlitlig, komplett och kapaciteten till-

räcklig för arbetspendlingens behov. 

o Utveckla ett riksomfattande biljett- och informationssystem för kollektivtrafiken 

o Anslutningsparkering  

Trafiksystemplanen för Södra Österbotten 

o Trygga de trafiktjänster som fordras för en fungerande vardag i hela landskapet på ett kostnadseffek-

tivt sätt 

o Utveckla regional tågtrafik för att främja och skapa förutsättningar för pendling och utveckla trafiken 

särskilt med tanke på behoven för resor till arbetsplatser och skolor. 

o Utveckla servicenivån på förbindelserna mellan olika centra i Södra Österbotten 

o Andelen promenader, cykling och kollektivtrafik som transportmedel ökar särskilt i och kring Seinäjoki 

stadsregion 

o Tjänster inom ett hållbart och digitalt trafiksystem – helheten omfattar ett flertal utvecklingsåtgärder 

inom kollektivtrafiken i avseende på såväl reseservice, pendling och resor som behövs för en funge-

rande vardag. 

- Inleda regional helhetsupphandling av allmän kollektivtrafik och kommunernas persontransporter 

och sammanslå trafik inom olika förvaltningar. 

- Utvidga den systematiska bedömningen av markanvändningsplaner och lösningar i servicenätet 

så att den omfattar hela landskapet 

- Pilotförsök för att kombinera person- och godstrafik 

- Höja servicenivån på avsnittet Seinäjoki–Vasa särskilt när det gäller arbetsresor, inklusive förbin-

delser till Vasa flygstation. 

- Vasa–Seinäjoki–Jyväskylä: utveckla servicenivån inom persontransporter i spårtrafiken 

- Regional järnvägstrafik  

- -Utveckla markanvändningen och stationsområdet: hur lockar man företag till t.ex. järnvägsstat-

ioner: pendlingsmöjligheter 

Trafiksystemplanen för Mellersta Österbotten 

o Utreda möjligheterna för att inleda trafik med rälsbussar.  

o Utveckla snabba huvudlinjer för kollektivtrafiken  

o Utarbeta utvecklingsplaner för kollektivtrafiken och följa upp förverkligandet  

o o Pröva nya rutter och pilotprojekt 

Trafiksystemplanen för Österbotten 

o Utvecklingsåtgärder som riktas till huvudbanan och dess trafik och anslutningsförbindelser 

o Utveckla informations-, biljett- och betalsystemen i resekedjorna 

o Kontinuerligt utveckla stamförbindelserna i järnvägs- och busstrafiken 

o Sammanpassa informations-, biljett- och betalsystemen i kollektivtrafiken (service i resekedjor) 

o Sammanpassa kollektivtrafikens tidtabeller 

o Utveckla knutpunkter (fastställa servicenivåer, korrigera brister) 
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o Anslutningsförbindelser till knutpunkter (busstrafiken, trafik med småbussar, anslutningar för bilister 

och cyklister) 

o Bygga anslutningsparkering och platser för angöringstrafik (personbilar och cyklar) längs stamförbin-

delser i kollektivtrafiken 

o Utveckla trafiken som behövs för att uträtta ärenden så att den sträcker sig över kommungränserna 

o I Österbottens landskapsplan 2040 anvisas utvecklingszoner för kollektivtrafiken mellan Vasa och 

Seinäjoki städer och mellan Jakobstad och Karleby. 

5.2 Kommunernas syn på utvecklingsbehoven i kollektivtrafiken 

I enkäten som gjordes till kommunerna lyftes i svaren fram bland annat följande utvecklingsbehov i kollektivtrafi-

ken: 

o Det är viktigt att det finns tillräckligt med förbindelser till landskapets centrum med tanke på skolor och 

arbetsresor 

o Trafikeringstiderna ska vara vettiga och ta i beaktande anslutningsförbindelserna 

o Tillgängligheten på kollektivtrafik ska möjliggöras även i randområdena och inte endast i tillväxtcentra 

o Biljettsystem och information om tidtabeller och rutter 

o Göra det möjligt att använda kollektivtrafiken parallellt med annan trafik, biljettsystem och tidtabeller 

o Utveckla biljettsystem, tidtabeller och anslutningsförbindelser 

o Det är viktigt med resekedjor och vilka tider trafiken är verksam 

o Anpassa tidtabellerna och rutterna så att turerna betjänar så många olika åldersgrupper som möjligt 

(skolelever, arbetsresor, servicetrafik) 

o Möjliggöra resor till landskapscentra för studerande och arbetande  

o Resenärssynpunkt/lätt att resa, fordonen i skick 

o Utveckla anropsbaserad trafik på landsbygden 

o Ett system där det är lätt att hitta tidtabeller och turer 

I workshopparna konstaterades att den viktigaste användargruppen i kollektivtrafiken utgörs av studerande på 

andra stadiet. Studerandena behöver förbindelser även under veckosluten. En biljett som kan samanvändas i järn-

vägstrafiken upplevs nödvändig i flera kommuner.  

I önskemålen betonas anslutningsförbindelser till tågen och över huvud taget anslutningar till landskapscentra. 

Huvuddelen av trafiken riktar sig till landskapens centrala städer, men i kommuner som ligger långt från land-

skapscentrumet är det inte nödvändigtvis motiverat att ordna dagliga pendlingsförbindelser till landskapscentrat 

om efterfrågan är liten. NTM-centralen i Södra Österbotten linjerat upp att i dessa fall tryggas de mest nödvändiga 

förbindelserna för att sköta ärenden i ett eller flera kommuncentrum som är betydande för kommunen. 

Utöver att öka utbudet framfördes i enkäten önskemål om förbindelser bland annat på följande avsnitt: 

o Kuortane–Seinäjoki–Kuortane 

o Korsnäs–Närpes  

o Bötom–Mörtmark–Östermark–Mörtmark–Bötom och Kaskö–Östermark–Kaskö 

o Laihela och Malax 

o Evijärvi–Kauhava och även vidare till Seinäjoki 

o Laihela–Vasa, Laihela–Seinäjoki 

o Från Kauhajoki mot Vasa, Bötom, Kankaanpää och Karvia 

o Jurva–Vasa och Jurva–Seinäjoki 

o Lestijärvi–Kannus 

o Lappajärvi–Kauhava 

o Karleby–Kaustby–Vetil 

o Seinäjoki–Vasa 
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Under arbetet diskuterades också behovet av förbindelser till andra landskap. Särskilt i de norra delarna av områ-

det önskades förbindelser antingen till Norra Österbotten eller till Mellersta Finland. I de södra delarna av området 

framfördes önskemål om förbindelser till bland annat tågstationen i Parkano. Det är möjligt att samarbeta med 

andra NTM-centraler och NTM-centralernas gränser förhindrar inte utvecklingen av trafiken. Under arbetet bedöm-

des dock resepotentialen vara för liten för nya långväga förbindelser. Däremot föreslås att anslutningsförbindel-

serna till stationerna längs huvudbanan i området utvecklas.  
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6 Mål för trafikens servicenivå 

6.1 Servicenivåklasser 

Målen för servicenivån har fastställts i tre klasser enligt målen för utvecklingen av trafiken. Dessutom har en del av 

kommunerna som ligger längre bort från huvudbanan ställt mål för anslutningsförbindelserna till tågen under  

veckoslutet.  

I klass 1 (kollektivtrafikkorridorer) är målet att öka användningen av kollektivtrafiken och att mångsidigt betjäna 

olika resebehov. I klass 2 (basförbindelser) är målet att möjliggöra arbetspendling under de vanligaste tiderna 

både sommar- och vintertid. Dessutom erbjuds turer som betjänar skolelever och studerande samt resor för att 

sköta ärenden. I klass 3 (trafik för skolelever) är målet att göra det möjligt för skolelever och studerande att röra sig 

mellan kommunerna under skoldagar. 

Bild 7. Servicenivåklasserna och deras mål. 

Klassificeringen påverkas av kommunens läge i förhållande till trafiknätet, antalet pendlare och studerande samt 

kommunens invånarantal och markanvändning.  

6.2 Kriterier för servicenivån  

Kriterierna för servicenivån tolkas som riktgivande och enligt efterfrågan. Målen gäller kollektivtrafiken på vardagar 

under vinterhalvåret och i klass 3 under skoldagar. Målen för servicenivån gäller i första hand trafik som riktar sig 

till landskapscentrumen eller till större kommuner. 

Mål ställs för trafikeringstider och turintervall. Med trafikeringstid avses ankomsttiden för den första resan till desti-

nationen och den tidigaste möjliga avgångstiden för den sista avresan från destinationen.  

Man har strävat efter en tydligt beskriven servicenivå och därför har man valt endast tre klasser. Inom klasserna 

kan det förekomma betydande skillnader i servicenivån och rekommendationerna för klasserna tillämpas enligt 

efterfrågan. Kriterierna för servicenivån presenteras i tabell 5. 
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Tabell 5. Kriterierna för servicenivån i olika klasser. 

 

Tillämpas I II III Anslutnings-

förbindelse un-

der veckoslu-

tet 

Trafikeringstid  må-fr 7.00–19.00 8.00–16.00 9.00–14.00 Förbindelse till 

tåget på  

fredagskvällar 

lö Vid behov Vid behov - 

 

sö Vid behov Vid behov - Förbindelse 

till/från tåget 

Turintervall/antal 

turer 

må-fr Över 7 turer/rikt-

ning/dygn 

3–7 turer/riktning/dygn 1–2 turer/rikt-

ning/dygn 

 

lö 1–2 turer/riktning/dygn 0–2 turer/riktning/dygn - 

 

sö 1–2 turer/riktning/dygn 0–2 turer/riktning/dygn - 

 

 

6.3 Mål för servicenivån enligt förbindelseavsnitt 

Kollektivtrafikkorridoren sträcker sig längs huvudbanan från Karleby till Seinäjoki och från Seinäjoki till Vasa. Dess-

utom är Seinäjoki–Ilmajoki–Kurikka–Kauhajoki samt förbindelseavsnittet Pedersöre–Pietarsaari en del av kollektiv-

trafikkorridoren. På avsnittet mellan Jakobstad och Karleby är målet att servicenivån ska motsvara klass 1, men en 

del av turerna körs via Kronoby och en del via Larsmo med justerade tidtabeller. 

De övriga förbindelserna tryggar möjligheten till arbetsresor eller resor för att sköta ärenden i första hand i det 

närmaste landskapscentrumet. 

Om det inte finns en direkt kollektivtrafikförbindelse till det närmaste landskapscentrumet, ordnas förbindelser till 

någon annan (eller två andra) kommun(er). I Södra Österbotten fattas direkt förbindelse till landskapscentrumet 

från Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Storå, Bötom och Vimpeli, men från varje kommun finns förbindelser till något 

större centrum. 

Anslutningsförbindelser till tågen under veckoslutet erbjuds enligt behov i kommuner som ligger längre bort från 

huvudbanan. På följande förbindelseavsnitt har det identifierats ett behov av och uppskattats finnas potentiell ef-

terfrågan för anslutningsförbindelser under veckosluten: 

o Östermark–Kauhajoki–Kurikka–Ilmajoki–Seinäjoki  

o Kaskö–Närpes–Malax–Vasa 

o Lestijärvi–Toholampi–Kannus 

o Vimpeli–Alajärvi–Lappo 

o Soini–Kuortane–Seinäjoki 

o Etseri–Seinäjoki–Etseri. 
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Bild 8. NTM-centralen i Södra Österbottens servicenivåmål åren 2023‒2027.  

6.4 Förverkligandet av målen för trafikens servicenivå 

Målet för servicenivån kan tolkas vara den miniminivå som eftersträvas och som NTM-centralen strävar efter att 

uppfylla i sitt område. Servicenivån kan också förverkligas med hjälp av övergångsförbindelser.  

Målen för servicenivån har fastställts nära nuvarande nivå. Att uppnå den föreslagna servicenivån förutsätter att 

nuvarande servicenivå bevaras och att nya förbindelser kommer till från Lestijärvi via Toholampi till Kannus under 

veckosluten och från Nykarleby till Vasa på vardagsmorgnar.  

Om det är motiverat kan det också uppstå en högre servicenivå än det som föreslås på förbindelseavsnitten bero-

ende på kommunernas aktivitet och mål. Detta förutsätter att kommunerna deltar med tilläggsfinansiering i upp-

handlingen av kollektivtrafiken. På förbindelseavsnitten kan det också på marknadsmässig väg bildas en bättre 

servicenivå än det som föreslås.  

 

Klass 1: vardagar över 7 turer/riktning 

Klass 2: vardagar 3‒7 turer/riktning 

Klass 3: skoldagar 1‒2 turer/riktning 
 
Anslutningsförbindelse på veckoslut 
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Servicenivån kan också bli lägre än målet som ställs, om NTM-centralens anslag inte räcker till exempelvis i situat-

ioner då NTM-centralen är tvungen att ersätta betydande mängder marknadsbaserad trafik med avtalstrafik. Ser-

vicenivån kan också bli lägre än målet om det inte finns efterfrågan för trafiken på förbindelseavsnittet. Det måste 

finnas efterfrågan på förbindelserna. Man strävar efter att bedöma behovet i samband med planeringen och upp-

följningen av upphandlingarna. 

NTM-centralen upphandlar trafik enligt den fastställda servicenivån genom gemensamma upphandlingar med 

kommunerna. Kommunerna planerar och upphandlar kommunens interna trafik, som NTM-centralen enligt pröv-

ning kan bevilja statsbidrag för.  

Förverkligandet av målen för servicenivån följs upp i landskapens arbetsgrupper för persontrafiken. Arbetet fortgår 

genom att landskapens arbetsgrupper för persontrafik behandlar målen för servicenivån och de utvecklingsförslag 

som kommit fram. Frågorna diskuteras också med kommunerna i samband med planeringen av kommande upp-

handlingar. I samband med social- och hälsovårdsreformen övergår ansvaret för att ordna social- och hälsovården 

och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena. När det gäller att ordna kol-

lektivtrafiken måste kontakten bevaras till välfärdsområdets verksamheter för främjande av hälsa och välfärd och 

kollektivtrafiken ska också utvecklas med beaktande av behoven där. 
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7 Kvalitativa mål 

Konkurrenskraften kan förbättras med hjälp av bra information till resenärerna, genom att marknadsföra kollektiv-

trafiken och utnyttja olika kvalitetsfaktorer som förbättrar reseupplevelsen. När det gäller kvaliteten på trafikser-

vicen har det identifierats servicenivåfaktorer som har en väsentlig inverkan på hur lockande kollektivtrafiken är 

och hur belåtna resenärerna är. I enkäten till kommunerna som gjordes i samband med det här arbetet ansåg 

kommunerna att det var viktigt att ställa kvalitativa mål för hur tillförlitliga och punktliga trafiktjänsterna är, för trygg-

het, fordon, informationens tillgänglighet och tydlighet, biljettsystemet och resans pris.  

Under arbetet ställdes kvalitativa mål för följande:  

o Uppgifter om tidtabeller och priser ska finnas tillgängliga i all trafik 

o Biljettsystemen är kompatibla 

o Resekedjorna är smidiga 

o Infrastrukturen i kollektivtrafiken utvecklas och underhålls enligt behov 

o Upphandlingarna är kostnadseffektiva och fordonen tillräckligt högklassiga 

o Marknadsföring 

o Tillförlitlighet och konkurrenskraftiga resetider.  

 

Tabell 6. Kvalitativa mål för servicenivån. 

Mål Beskrivning 

Information om tidtabeller 

och priser finns tillgänglig 

för all trafik 

Tidtabeller för både avtalstrafik och marknadsmässig trafik går att hitta lätt och be-

händigt.  

All trafik med trafikavtal är digitaliserad och tidtabeller och priser syns rätt i ett öppet 

gränssnitt. Tidtabeller och prisuppgifter har länkats till kommunens webbplats så att de 

är lätta att hitta. 

Det är möjligt att i realtid se hur NTM-centralens avtalsturer trafikeras.  

Kompatibla biljettsystem Biljettprodukter för regelbundna resor har rimliga priser. Resenären klarar av sin rese-

kedja med ett enda biljettköp. Målet är att tåg- och bussbiljetter ska fungera ihop.  

Smidiga resekedjor Stomtrafikens rutter erbjuder trygga anslutningsparkeringar med tydlig skyltning. Re-

sekedjorna inom kollektivtrafiken har gjorts smidigare genom att sammanpassa kollek-

tivtrafikens tidtabeller i knutpunkterna i mån av möjlighet. Knutpunkternas utrustning 

motsvarar behoven. 

Utveckling och underhåll av 

kollektivtrafikens infra-struk-

tur 

Utrustningen och underhållet av kollektivtrafikens hållplatser motsvarar behovet. Vid 

de viktigaste hållplatserna i kollektivtrafiken finns hållplatsens namn och linjenummer 

samt ID-nummer. 

Tillräckligt högklassig och 

kostnadseffektiv for-

donspark 

Fordonsparken i avtalstrafiken håller tillräckligt hög kvalitet. Målet är att stegvis, med 

början i Österbotten, övergå till mer miljövänlig drivkraft. Konkurrensen begränsas 

dock inte med alltför hårda krav på fordonsparken. 

Marknadsföring Uppfattningen om kollektivtrafiken är positiv. Intresset för kollektivtrafiken har ökat och 

medvetenheten om tjänsterna har förbättrats med hjälp av marknadsföring. Ansvaret 

för marknadsföringen är tydligt. 

Både bussbolaget och NTM-centralen har riktat kommunikation till kunderna och 

marknadsfört den regionala kollektivtrafiken. 

Tillförlitlighet och konkur-

renskraftiga resetider 

Tidtabellernas uppbyggnad är oföränderlig i mån av möjlighet och tidtabellerna håller. 

På de avsnitt som har bäst potential erbjuds snabba och konkurrenskraftiga förbindel-

ser. Man strävar efter ett utbud med jämna förbindelseavsnitt. 
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Säkerheten (trafiksäkerheten och den social tryggheten) anses vara viktig. Trafiksäkerheten är en utgångspunkt 

och i upphandlingsavtalet finns villkor för bland annat säkerhetsbälten och alkolås. Den sociala tryggheten kan 

påverkas särskilt genom att förbättra säkerheten vid knutpunkterna.  

Stegvis utvecklas kollektivtrafiken så att den blir mer miljövänlig, även inom trafiken som upphandlas av NTM-

centralen. CVD-direktivet (Clean Vehicle Directive) påskyndar i snabb takt att rena fordon blir vanligare i kollektiv-

trafiken som upphandlas av kommunerna. NTM-centralens trafik kommer att stegvis ta i bruk rena fordon med bör-

jan i Österbotten.  

Det är flera olika parter som ansvarar för att förverkliga de kvalitativa målen för servicenivån. Det är meningen att 

de föreslagna, delvis generella, målen i mån av möjlighet ska användas i noggrannare planering och utveckling av 

kollektivtrafiken. Syftet är att målen för sin del sporrar till att utveckla kollektivtrafiken. I tabell 7 presenteras de 

olika parternas roller i främjandet av de kvalitativa målen.  

 

Tabell 7. Olika parters uppgifter när det gäller att främja de kvalitativa målen.  
 

Trafikföretag Kommun NTM-centralen i 

Södra Österbotten 

Staten 

Uppgifter om tidta-

beller och priser ska 

finnas tillgänglig i all 

trafik 

Ansvar för att infor-

mera om den mark-

nadsmässiga trafiken. 

Trafikföretagen digita-

liserar uppgifterna 

över den marknads-

mässiga trafiken med 

hjälp av det kostnads-

fria verktyget RAE. 

Egna webbplatser 

hålls uppdaterade. Ak-

tiv förhandsinformat-

ion i mån av möjlighet 

till kommuner/NTM-

centralen om föränd-

ringar utöver de 

lagstadgade uppgif-

terna. 

Uppgifter om trafikfö-

retag och länkar till 

tidtabeller finns på 

kommunens webb-

plats. 

Kommunerna digitali-

serar de turer som 

kommunerna har upp-

handlat med hjälp av 

RAE-verktyget. Upp-

gifterna förs in Vallu-

systemet och då fås 

också kommunernas 

interna trafik med i 

ruttplaneraren. 

Trafik med trafikavtal 

digitaliseras via Vallu-

systemet så det kom-

mer med i ruttplanera-

ren. 

Upprätthåller webb-

platsen matka.fi. 

Kompatibla biljettsy-

stem 

Samarbete kring biljet-

ter med beaktande av 

de begränsningar som 

finns i lagstiftningen. 

Försök med biljettsy-

stem 

Utveckling av och för-

sök med biljettsystem 

för NTM-centralens 

trafik. 

Riksomfattande ut-

vecklingsprojekt för 

biljettsystem. 

Smidiga resekedjor Sammanpassning av 

tidtabellerna för mark-

nadsmässig trafik i 

mån av möjlighet. 

Sammanpassning av 

kommunens egna kol-

lektivtrafiktjänster med 

stomtrafiken i mån av 

möjlighet. 

Sammanpassning av 

tidtabellerna för avtals-

trafik i mån av möjlig-

het. 

Uppföljning av ser-

vicenivån vid knut-

punkter med nationell 

betydelse. 

Utveckling och un-

derhåll av kollektiv-

trafikens infrastruk-

tur 

Förmedlar observat-

ioner som gäller ut-

vecklingen av håll-

platser för kännedom 

till NTM-centralen.  

Ser till att tidtabellerna 

finns synliga även vid 

kommunens centrala 

hållplatser. 

Utveckling och under-

håll av hållplatserna 

längs gatunätet. Beak-

tande av hållplatserna 

i planer. Utveckling av 

knutpunkter och an-

slutningsparkering. 

Utveckling och under-

håll av hållplatser 

längs allmänna vägar. 

Beaktande av hållplat-

serna i planer. Ut-

veckling av knutpunk-

ter och anslutnings-

parkering.   

Säkerställande av till-

räcklig finansiering. 

Tillräckligt högklas-

sig och kostnadsef-

fektiv fordonspark 

Avgör kvaliteten på 

fordonen. 

Fordonskraven fram-

förs vid upphandling-

arna. 

Fordonskraven fram-

förs vid upphandling-

arna. 

Beredning av lagstift-

ningen. 
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Trafikföretag Kommun NTM-centralen i 

Södra Österbotten 

Staten 

Marknadsföring Marknadsföringsan-

svar för marknads-

mässig trafik. Roll i 

avtalstrafiken enligt 

avtal. 

Kommunernas attityd-

kampanjer och andra 

kampanjer och mark-

nadsföring för hållbar 

trafik. 

Fastställer i samband 

med upphandlingarna 

marknadsföringsan-

svaret för avtalstrafi-

ken. Informerar och 

marknadsför på all-

män nivå. 

Riksomfattande atti-

tydkampanjer och 

marknadsföring. 

Tillförlitlighet och 

konkurrenskraftiga 

resetider 

Ansvar för verksam-

heten i den marknads-

mässiga trafiken. Föl-

jer avtalen, föreslår 

vid behov ändringar i 

tidtabellerna för av-

talstrafiken.   

Åtgärder för att för-

bättra smidigheten i 

gatunätet vid behov. 

Målet i planeringen av 

avtalstrafiken är att tid-

tabellernas uppbygg-

nad är oföränderlig 

och tidtabellerna hål-

ler. Stipulerar sankt-

ioner. 

Tillräcklig finansiering 

för smidiga trafikleder. 
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8 Knutpunkter och mål för servicenivån 

En knutpunkt för persontrafiken utgörs av en terminal eller en kombination av flera terminaler, där resenärerna by-

ter från ett trafikmedel eller från en trafikservice till annan. Knutpunkter som är betydande på nationell nivå i per-

sontrafiken kan bestå av livliga flygstationer, hamnar med persontrafik, järnvägsstationer, busstationer och rese-

centrum som betjänar långväga trafik. För att knutpunkten ska ha nationell betydelse, ska andelen resor som är 

över 100 km långa och utnyttjar terminalen vara stor. Knutpunkter som är av nationell betydelse har identifierats i 

Kommunikationsministeriets utredning och Traficom ansvarar för uppföljningen av deras servicenivå.

 
Bild 9. De mest betydande knutpunkterna för kollektivtrafiken i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.  

 

nationellt betydande  

knutpunkt 

 

regionalt eller lokalt  

betydande knutpunkt 
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Att knutpunkterna fungerar har en stor roll i hur lockande resekedjorna inom kollektivtrafiken är. Knutpunkterna är 

synliga och bestående landmärken för tjänsterna och utgör start- eller slutpunkt för resan i kollektivtrafiken.  

En knutpunkt kan också vara betydande med tanke på landskapsnivå, region eller lokalt. I detta arbete har knut-

punkter som är betydande för landskapet och regionalt identifierats. Knutpunkter som är viktiga för landskapet eller 

regionalt är järnvägsstationerna längs stambanan och järnvägen mellan Seinäjoki och Vasa, järnvägsstationerna i 

Etseri och Alavo, Kronoby flygstation, busstationen i Jakobstad och busstationerna i Kurikka och Kauhajoki. Krite-

rierna för knutpunkternas servicenivå presenteras i tabell 8. Kriterierna för knutpunkter med nationell betydelse har 

beskrivits mer ingående i Kommunikationsministeriets utredning. Traficom följer upp hur servicenivån på de nat-

ionellt betydande knutpunkterna uppfylls som en del av arbetet med trafiksystemets tillstånd.  

 

Tabell 8. Mål för knutpunkternas servicenivå. 

 Nationellt betydande knutpunkt Regionalt eller lokalt betydande knutpunkt 

Tillgänglighet med 

personbil 

Anslutningsparkering för personbilar, tillräck-

ligt med platser 

Anslutningsparkering för personbilar, tillräckligt 

med platser 

Tillgänglighet med 

cykel 

Högklassig cykelparkering med ramlås och 

tak, tillräckligt antal platser. 

Högklassig cykelparkering med ramlås och tak, 

tillräckligt antal platser. 

Tillgänglighet med 

kollektivtrafik 

Lokaltrafikförbindelser till avgående och an-

ländande fjärrtrafikturer 

Lokaltrafikförbindelser till avgående och anlän-

dande fjärrtrafikturer (målet gäller inte Kronoby 

flygplats) 

Information i real-

tid 

Realtidsinformation om avgående och anlän-

dande turer i fjärrtrafiken och regiontrafiken 

(resemonitorer) 

Realtidsinformation om avgående och anlän-

dande turer i fjärrtrafiken och regiontrafiken 

Fast skyltning Fast skyltning om terminalens service eller 

guidning till infopunkt samt tydlig skyltning till 

avgångsplattformar/portar och tjänster 

Fast skyltning om terminalens service eller guid-

ning till infopunkt samt tydlig skyltning till av-

gångsplattformar/portar och tjänster 

Kvaliteten på in-

formationen 

Enhetlig information i olika kanaler (samma 

informationskälla) 

Enhetlig information i olika kanaler (samma in-

formationskälla) 

Väntrummets bruk Väntrummet kan användas under trafikerings-

tiderna 

 

Väntrummets ut-

rustning 

Funktionella, trygga och trevliga lokaler för 

kunderna. I väntrummet finns en tillgänglig 

kundtoalett. 

Tak, bänkar och belysning 

Kriterierna för knutpunkter som är viktiga regionalt eller för landskapet ställs utgående från resekedjor i kollektivtra-

fiken. Man har inte kommit överens om hur kriterierna följs upp i regionerna. NTM-centralen kunde till exempel 

vara en lämplig part i frågan om att svara för uppföljningen, om kommunerna upplever sig ha nytta av att uppfölj-

ningen görs gemensamt. Förverkligandet av servicenivån däremot hör till flera olika parter. NTM-centralen ansva-

rar för att ordna nödvändiga förbindelser i regiontrafiken till knutpunkterna.  
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9 Bilagor  

Kostnader för kommunernas persontransporter 

 

Bild 10. Kostnader för kommunernas persontransporter i Södra Österbotten åren 2016–2021. 

 

Bild 11. Kostnader för kommunernas persontransporter i Mellersta Österbotten åren 2016–2021. 
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Bild 12. Kostnader för kommunernas persontransporter i Österbotten åren 2016–2021. 
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NTM-centralen i Södra Österbotten har tillsammans med områdets 

kommuner fastställt målen för servicenivån i kollektivtrafiken på sitt 

behörighetsområde för åren 2023 – 2027. Fastställandet av servicenivån 

är tredelad. Mål för servicenivån har fastställts för den trafikmässiga 

servicen, för kvalitativa faktorer och för de viktigaste knutpunkterna för 

kollektivtrafiken.
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