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1. Basuppgifter

BLANKETT FÖR ANMÄLAN AV UPPGIFTER OM PASSAGERARRÄKNINGAR I KÖPTRAFIK

Trafikidkare Köpeavtalsnummer

2. Passagerarräkneperioden

Vinter 20       (De två första hela veckorna i februari) Sommr 20        (De två hela veckorna efter midsommar)

Höst 20        (De två sista hela veckorna i september) Annan period, ange vilken: -        /           20         /           20 

Om skolornas höst- eller vinterlov infaller under räkneveckan, kan räkningen inledas en vecka tidigare eller senare 
Köpobjekt Objektnummer

3. Köpturer
Anteckna följande uppgifter för varje tur (fortsätter på följande sida). Notera att en egen blankett ifylls för varje objekt.

Ruttens namn Biljettintäkt, € 
(med moms)

Fraktintäkt, € 
(med moms)PåstigareMaximilastMedellastTurbeteckning  

(t.ex. M-F)Avgång kl.

4. Uppgifterna räknas ut på följande sätt
Daglig biljettintäkt (räkneperiodens medelvärde € (med moms)/dag).

Daglig fraktintäkt (räkneperiodens medelvärde € (med moms)/dag).

Turens medellast under uppföljningsperioden (räkneperiodens medeltal passagerarkilometrar dividerat med körkilomterar/dag. Om medellasten inte kan tas direkt ur 
betalsystemet, kan den räknas ut enligt följande formel: turens biljettintäkter dividerat med taxan för turens hela sträcka = ung. medellasten. 

Maximilast per tur under uppföljningsperioden (största samtidiga antal passagerare i bussen under räkneperioden).

=Fraktintäkt

=

=

=

Biljettintäkt

Medellast

Maximilast

Antal påstigare per tur under uppföljningsperioden (medelantal påstigare/dag under räkneperioden).=Påstigare



2 / 2ely10g1

5. Köpturer
Ruttens namn Biljettintäkt, € 

(med moms)
Fraktintäkt, € 
(med moms)PåstigareMaximilastMedellastTurbeteckning  

(t.ex. M-F)Avgång kl.

Trafikidkaren sänder en passagerarräkningsrapport som bilaga till blanketten.

Dessa närings- trafik- och miljöcentralers (ELY-centralers) kontaktuppgifter verksamhetsområdesvis dit blanketterna skickas: 
ELY-centralernas kontaktuppgifter  
 

http://www.ely-keskus.fi/swe/Trafik/Blanketter/Sidor/Kontaktuppgifterforblankettersomgallertrafik.aspx
http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Lomakkeet/Sivut/Liikenteenlomakkeidenyhteystiedot.aspx
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1. Basuppgifter
BLANKETT FÖR ANMÄLAN AV UPPGIFTER OM PASSAGERARRÄKNINGAR I KÖPTRAFIK
2. Passagerarräkneperioden
-
        /           20 
        /           20 
Om skolornas höst- eller vinterlov infaller under räkneveckan, kan räkningen inledas en vecka tidigare eller senare 
3. Köpturer
Anteckna följande uppgifter för varje tur (fortsätter på följande sida). Notera att en egen blankett ifylls för varje objekt.
Ruttens namn
Biljettintäkt, €
(med moms)
Fraktintäkt, €
(med moms)
Påstigare
Maximilast
Medellast
Turbeteckning 
(t.ex. M-F)
Avgång kl.
4. Uppgifterna räknas ut på följande sätt
Daglig biljettintäkt (räkneperiodens medelvärde € (med moms)/dag).
Daglig fraktintäkt (räkneperiodens medelvärde € (med moms)/dag).
Turens medellast under uppföljningsperioden (räkneperiodens medeltal passagerarkilometrar dividerat med körkilomterar/dag. Om medellasten inte kan tas direkt ur betalsystemet, kan den räknas ut enligt följande formel: turens biljettintäkter dividerat med taxan för turens hela sträcka = ung. medellasten. 
Maximilast per tur under uppföljningsperioden (största samtidiga antal passagerare i bussen under räkneperioden).
=
Fraktintäkt
=
=
=
Biljettintäkt
Medellast
Maximilast
Antal påstigare per tur under uppföljningsperioden (medelantal påstigare/dag under räkneperioden).
=
Påstigare
5. Köpturer
Ruttens namn
Biljettintäkt, €
(med moms)
Fraktintäkt, €
(med moms)
Påstigare
Maximilast
Medellast
Turbeteckning 
(t.ex. M-F)
Avgång kl.
Trafikidkaren sänder en passagerarräkningsrapport som bilaga till blanketten.
Dessa närings- trafik- och miljöcentralers (ELY-centralers) kontaktuppgifter verksamhetsområdesvis dit blanketterna skickas:
ELY-centralernas kontaktuppgifter 
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