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VAD INNEBÄR REFORMEN?
I busstrafiken pågår den största ändringen under flera årtionden. Bakom reformen ligger kollektivtrafiklagen som
ändrades enligt EU-förordningen och marknaden som öppnades. Målet är att kollektivtrafiktjänsterna utvecklas. Nu
pågår ändringsskedet fram till år 2019.

ÄNDRINGAR I ÖSTRA NYLAND
Ansvaret för planeringen och prissättningen samt informeringen och marknadsföringen av busstrafiken
övergår i större utsträckning än tidigare till trafikföretagen. En del av trafikföretagen byts från 1.7.2014.
Samtidigt ändras tidtabellerna och rutterna delvis. Antalet turer som ordnas på rutter med en stor
passagerarefterfrågan ökar och nya biljettprodukter tas i bruk. Antalet turer på rutter med en mindre
passagerarefterfrågan kan minska. Biljettprodukterna ändras huvudsakligen inte men då det gäller resor
inom Sibbo duger Östra och Mellersta Nylands regionbiljetter inte längre, utan endast HRT:s biljetter duger
(Sibbo är HRT:s medlemskommun).
Antalet snabba bussturer mellan Helsingfors och Borgå ökar från 11.8.2014. Då ändras också rutterna
eftersom antalet turer som kör via Östra centrum minskar jämfört med nuläget och många turer mot Borgå
kör på motorvägen mellan Söderkulla och Helsingfors. En del av turerna kör via Böle till Helsingfors och
erbjuder goda omstigningsförbindelser till tågen. Alla trafikföretagen godkänner inte i fortsättningen
regionbiljetter och arbetsresebiljetter för Borgå–Helsingfors. Man kan kontrollera hos trafikföretagen om
biljettprodukterna duger. En del av trafikföretagen erbjuder sina egna biljettprodukter.
Stadstrafiken i Borgå (linjerna 1–5) fungerar tillsvidare på samma sätt som tidigare. De mest aktuella
uppgifterna om tidtabellerna, rutterna och biljettprodukterna fås hos trafikföretagen. Då det gäller trafik
till områden utanför Borgå stadsområde godkänner alla trafikföretagen inte stadsbiljett, ungdomsbiljett,
regionbiljett eller arbetsresebiljett för Borgå–Helsingfors som betalningsmedel i Borgås område. Man kan
kontrollera hos trafikföretaget om biljetterna duger.
Då det gäller övrig trafik i Östra Nyland byts en del av trafikföretagen från 1.7.2014. Samtidigt ändras
tidtabellerna och rutterna delvis. Några enskilda turer upphör. I regel är antalet passagerare på de turer
som upphör inte stort, varför detta påverkar ett litet antal resor. Biljettprodukterna ändras huvudsakligen
inte men då det gäller resor inom Sibbo duger Östra och Mellersta Nylands regionbiljetter inte längre, utan
endast HRT:s biljetter duger. I Tidstrands bussar duger det inte längre Östra Nylands regionbiljett och Lovisa
stadsbiljett.

