
 
   

oronapandemin har lett till att kollektivtrafiken  
har tagit i bruk nya sätt att fungera. Utmaningen är 
global när man beaktar även den internationella flyg- 

och tågtrafiken. Som ett svar på den utmaning klimatföränd-
ringen ställer har utvecklandet av spårtrafiken i Finland under 
de senaste åren varit på uppsving såväl inom Helsingfors-
regionen som inom regionaltågstrafiken. Flexibla resekedjor 
och  olika trafikformers kompabilitet är centrala målsättning-
ar. Helsingforsregionens trafik (HSL/HRT) har modigt gått in 
för att tänka på framtiden och utarbetat tre olika prognoser för 
2021. I alla alternativ syns hur coronapandemin påverkar om 
än i olika grader. 

Pandemin har radikalt påverkat kollektivtrafikens 
passagerar antal, då pendeltrafi-
ken har  minskat bland annat på 
grund av omfattande distansar-
bete. Inom HRT har antalet re-
senärer och biljettintäkter under 
augusti inte återgått till den nivå 
som gällde före coronakrisen. I 
månadsskiftet mars/april mins-
kade antalet  resenärer med 73,9 
procent jämfört med föregående 
år vid samma tidpunkt. De senas-
te uppgifterna  från augusti visar 
att mängden  resenärer ännu är 35 
procent lägre än normalt. Minsk-
ningen av antalet resenärer har 
lett till indragna tåg- och buss-
turer. Finansieringsunderskottet 
är ett större problem som kan leda 
till högre biljettpriser för användarna.

ykling och promenader har under coronakrisen varit 
 populära sätt att röra sig på inom huvudstadsregionen. 
Stadscyklarna och sparkbrädena har också varit i bruk.

Det är synnerligen viktigt att man tryggt kan resa med 
 kollektiva färdmedel. HRT och VR har fäst speciell vikt vid 
 detta, men även passageraren har sitt ansvar för att allt  
fungerar såsom läget kräver. Ansiktsmasker i trafikmedlen 
är en stark  rekommendation av myndigheterna och opera-
törer.  Automater med handdesinfieringsmedel installeras på de 
 större  stationerna. Säkerheten syns även när man reser verar en 
plats på tåget – det behövs avstånd till medresenärerna. Dessa 
 arrangemang är förstås lämpliga i den gällande situationen 
men ingen vet ännu hur länge de varar.  

unden står i centrum för utvecklandet av fram tidens 
lösningar. HRT utvecklar en kollektivtrafik som 
grundar sig på stomnät. Många stora trafikprojekt i 

 Helsingforsregionen blir klara inom de närmaste åren. Den 
konkurrensutsatta närtrafiken inleds på sommaren 2021 och 
den tvärgående spårvägen Jokern från Helsingfors till Esbo 
torde bli klar 2024. Denna sommar har varit en intensiv bygg-
period för såväl Spårjokern som Trafikledsverkets olika ban-
projekt. Med glädje kan vi konstatera att verkställandet av den 
under lång tid planerade snabba tågförbindelsen mellan  
Helsingfors och Åbo nu inleds. Första stegen blir Esbo  
stadsbanan och Åbo bangårdsprojekt. 

För att människor bättre ska kunna transportera sig utförs 
mycket utvecklingsarbete som har som målsättning att göra 
kollektivtrafiken attraktiv.

Kollektivtrafiken står 
inför nya utmaningar
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randet ger information som stöd för beslutsfat-
tandet och hjälper till att hitta en lönsam lös-
ning för projektet som förenar olika behov. 

Investering för klimatet
I början av juni 2020 beslutade Finlands 
 regering i kompletterande budgetförhand-
lingar om byggandet av Esbo stadslinje. Lan-
seringen av tågprojektet är en stor investering 
för klimatet och utvecklingen av bankorrido-
ren. Städerna var  beredda att ge ett exceptio-
nellt stort ekonomiskt bidrag till lanseringen av 
baninvestering.

Esbo stadsbanan och Åbo bangårdsprojekt 
är de första stegen till att bygga en ny höghas-
tighetstågförbindelse mellan Helsingfors och 
Åbo.  Investeringskostnaderna delas mellan sta-
ten och de två städerna på 50/50 basis.

Offentliga investeringar uppmuntrar företag 
att investera efter coronakrisen. Städerna som 
är involverade i projektföretaget Entimmes-
tåget, Turku, Esbo, Helsingfors, Salo, Lohja, 
 Vichtis och Kyrkslätt, samt föreningarna i syd-
västra Finland och Nyland, kräver att reger-
ingen  fortsätter planeringen av rutten Esbo–
Salo–Åbo så att beslut kan fattas under de 
kommande åren.
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Tågsträckan Helsingfors till  Åbo utvecklas

Lyhyt yhteenveto suomeksi
Monissa selvityksissä on tutkittu Helsinki–Turku-  välin 
nopeampia junayhteyksiä. Nyt on vihdoin tullut aika 
päästä eteenpäin projektissa, jonka tarkoituksena 
on parantaa välityskykyä Helsinki–Turku-yhteysvä-
lillä sekä lisätä liikenteen täsmällisyyttä ja vähentää 
häiriöitä.  Tavoitteena on lisäksi parantaa saavutet-
tavuutta ja liikennetarjontaa, edistää liikenneverkon 
ja maankäyttösuunnitelmien täytäntöönpanoa ja 
 tukea ilmastonmuutosta. 

Linjealternativ för 
höghastighets-
förbindelsen  
mellan Helsing-
fors och Åbo.
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