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Nye anbud og
bærekraftige løsninger
I 2018 fortsatte veksten i kollektivreiser i Troms. Nå skal vi stimulere til fortsatt
vekst gjennom nye anbud og bærekraftige løsninger som fremmer mobilitet.
Passasjervekst
Antallet passasjerer ombord i buss, båt og ferger har en
generell positiv utvikling, men det er i byene vi har
størst vekst.
- Troms fylkeskommune har sammen med Troms
fylkestrafikk satt i verk en rekke tiltak for å fremme
passasjertrafikken i hele fylket. Over 14,5 millioner pas
sasjerreiser ble foretatt i Troms i 2018. Spesielt på buss
har vi sett en positiv vekst i både Tromsø og Harstad.
I Tromsø passerte vi 9,3 millioner busspassasjerer i 2018.
Økt kapasitet og flere avganger på metrolinjene samt linje
20, 21 og 24 i Tromsø har gitt flere muligheter til å reise mer
med buss. I Harstad har overgangen til nye bylinjer, som
knytter bydelene nærmere sammen også gitt et positivt
resultat. I tillegg jobber vi på flere nivå for at båt- og
fergetilbudet skal bli enda mer attraktivt i hele fylket,
sier Ivar B. Prestbakmo (SP), fylkesråd for samferdsel og
miljø i Troms fylkeskommune.
Infrastruktur
For å stimulere til at flere velger å benytte andre transport
midler enn bil, er det i 2018 investert betydelige midler i
infrastruktur, både fysisk og digitalt.
- Nye kollektivfelt, bedre holdeplasser og tilrettelagt
informasjon er sentrale virkemidler. Vi ser at sanntids
systemet, som først ble testet på bybusser i Harstad og
Tromsø, nå er rullet ut på regionrutene, flere av hurtigbåtene
og fergene. Disse investeringene har gitt oss gode vilkår
også for fremtidig vekst, sier Prestbakmo.

kontrakten, som skal utarbeides for 2020, skal det være økt
kapasitet og ytterligere tilpasninger for at flere skal kunne
velge å reise kollektivt. Vi har opplevd en positiv utvikling
for båt og ferge. Det betyr at vi i de nye kontraktene for
hurtigbåt for 2020 vil få nye og større båter, som gir rom for
at flere kan reise med båt i Troms, forteller Prestbakmo.
Utviklingen av batteridrevne kjøretøy er viktig. Det er
ikke bare langs veien vi vil se elektriske fremkomstmidler.
Nå planlegges det også elektriske ferger på begge Lyngenfergene. Det er forventet at disse settes i drift i 2020 eller
2021. Enova har vært med på å gi støtte til investering av
infrastruktur på land.
Fra belønningsordning til byvekstavtale
Siden avtalen ble signert i 2015 er det brukt 260 millioner
kroner for å få ned bilbruken i Tromsø. Sammenlignet
med 2014 har veksten i antall kollektivreisende vært på
12,9 prosent. Med økt busskapasitetsom følge av det
nye anbudet som iverksettes høsten 2019 er fylkesråden
optimistisk.
- Jeg er optimistisk med tanke på å nå målet som er
nullvekst i bilbruk og 20 prosent kollektivandel,
sier Prestbakmo.
Rammen for en byvekstavtale er på 8 milliarder kroner
over 15 år. Med dagens vekst i innbyggere vil vi i 2030 reise
100.000 kilometer mer hver dag. Med tanke på dagens
problematikk med svevestøv og andre utfordringer er det
viktig å fortsatt ha rammene til å forbedre tilbudet for myke
trafikanter og kollektivreisende. En fremtidig byvekstavtale
vil være et viktig bidrag.

Nye anbud
I planleggingen av nye anbud for buss, båt og ferge
forberedes det nye og bærekraftige løsninger for fremtiden.
- I nye busskontrakter for Midt-Troms, Nord-Troms og Tromsø
ligger det inne en økt produksjon. Spesielt for Tromsø med
oppstart august 2019. Da økes produksjonen med over
20 prosent på bybussene. I den nye Harstad og Sør-Troms
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Foto: Ola Røe
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Hovedtrekk for 2018
Presentasjon av hovedtrekk, utvikling og status for
kollektivtrafikken i Troms fylke for 2018.
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Buss

Hurtigbåt

Ferge

Fergepassasjerer

+10,0%
912 245

Kollektiv
totalt i Troms

Personbilenheter
på ferger

+1,1%
1 116 579

+2,5%
14 804 676

Hurtigbåtpassasjerer

+359 875 reisende
(Passasjerer +

+0,6%
279 758
Busspassasjerer

+2,2%
12 496 094
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Hurtigbåt

Buss

Ferge

PASSASJERUTVIKLING 2013-2018
15 mill.

1,8%

2,5%

4,6%
14 mill.

0,7%

1,4%

13 mill.

12 mill.

*

2013
13 274 917

2014
13 466 232

2015
13 566 361

2016
14 188 580

2017*
14 444 801

2018
14 804 676

Endret i forhold til forrige utgivelse grunnet korrigert statistikk mottatt fra fergeoperatør.

Nok et rekordår i Troms!
Nesten 360 000 ﬂere
enkeltreiser i 2018.
Antall kollektivreiser i Troms fortsetter å øke. I 2018 ble
det utført 14,8 millioner enkeltreiser i fylket. Dette er
en økning på 359 875 enkeltreiser sammenlignet
med året før.
Den største prosentvise økningen ser vi på bylinjene i
Tromsø, hvor antall enkeltreiser øker med 3,7 prosent
sammenlignet med året før. Dette utgjør 331 834
flere enkeltreiser.
Harstad viser også en positiv utvikling som følge av
Harstadpakken, med 2,8 prosent flere enkeltreiser
med bylinjene. Dette tilsvarer 13 766 flere passasjerer
enn året før. Og ny bylinje 16 Kilbotn-HarstadBorkenes har fra mars 2018 betjent deler av markedet
til distriktslinjene 250 og 270 med positiv effekt.

Økningen i Tromsø og Harstad tilskrives forenklinger
i billettprodukter, økt frekvens i rutetilbudet, stimulerende pristiltak og sanntidssystem som medfører
at kunden får informasjon om riktig avgangstid for
bussen fra holdeplass.
For hurtigbåter og ferger er disse generelt påvirket av
ustabile værforhold vinterstid, uten at værforholdene
kan sies å ha påvirket tilbudet i større grad enn
forrige år.
Totalt hadde hurtigbåt en økning på 0,6 prosent,
noe som tilsvarer 1750 flere enkeltreiser, det vil si
stabilt sammenlignet med forrige år.
For fergene i Troms har omlegging av takstsystemet
i 2017 gitt mer tydelige endringer i reisemønsteret.
På de fleste samband ser vi økning i antall passasjerer
per kjøretøy, en effekt som har vært i tråd med ønsket
politisk målsetting.

3
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Buss - Troms

Øvrig
25%

Tromsø
bybuss
75%

Totalt buss
i Troms

+2,2%
12 496 094
+263 360 reisende

Buss
Passasjervekst i byene,
nedgang i distriktene.
Totalt ble det gjennomført 12 496 094 enkeltreiser
med buss i Troms i 2018. Dette er 263 360 flere
enn året før, og utgjør en økning på 2,2 prosent.
De fleste rutene i distriktene er lovpålagt skoleskyss,
og passasjertallet kan dermed variere fra år til år.
Hovedtrekkene viser at det har vært en økning i antall
reiser i byene, mens distrikt- og regionbussene viser
nedgang i antall reisende.
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Buss - Troms

PASSASJERUTVIKLING
PER OMRÅDE

Bybuss
Harstad*

Buss
Sør-Troms distrikt*

+22,2%

-18,4%

594 431

Buss
Tromsø distrikt

+3,7%

-4,4%
754 013

Buss
Senja

Buss
Midt-Troms

-3,6%

-2,9%

201 931

680 004

Buss
regionruter

Buss
Nord-Troms

-3,2%

-3,6%

207 122

De store endringer
skyldes omlegging
av ruter i Harstad og
Sør-Troms distrikt.
(Linje 16 opprettet
som by linje).

428 478

Bybuss
Tromsø

9 362 599

*

260 814
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Bybussene - Harstad/Tromsø

ANTALL DAGLIGE REISER

TROMSØ

HARSTAD

25 651

1 629

+909 daglige reiser

+296 daglige reiser

Bybussene
Fortsatt vekst på bybussene i
Harstad og Tromsø.
Lik rabatt på Troms Mobillett og Tromskortet har
gjort det enklere å reise i byene, og vi ser en klar
sammenheng mellom økning av solgte Mobilletter og
økning i antall reisende i Troms.
Ny reiseplanlegger med innlagt sanntidsinformasjon
har gjort det mulig for kunden å planlegge reisen
på en annen måte enn tidligere ved at man får riktig
informasjon om når bussen ankommer holdeplass.
Alt i alt er det lettere for den reisende å gjøre seg kjent
med tilbudet, planlegge reisen og kjøpe billetter.
Noe som gjenspeiler seg i statistikken.
Bybussene i Tromsø viser i 2018 en vekst på 3,7
prosent. Bybussene i Harstad by viser i 2018 en
vekst på 2,8 prosent . (Justert passasjerstatistikk*).

6
14

*
Bussrutene i Sør-Troms inkludert Harstad
by har totalt hatt en passasjervekst på
1,1 prosent (+ 11 568 passasjerer) i
2018. Linje 16 Kilbotn-Borkenes ble fra
mars 2018 opprettet som by-linje og
betjener delvis markedet til rute 250
(Harstad-Kilbotn-Sandtorg-Lødingen)
og 270 (Harstad-Borkenes-Elda-Nupen).
Justert statistikk for by-linjene i Harstad
viser en isolert økning på 2,8 prosent (13
766 passasjerer). Justert statistikk gir en
liten nedgang på distriktsrutene med
-0,4 prosent (-2198 passasjerer). Effekten
av ny bybusslinje 16 gir ekstraordinære
utslag i den grafiske framstillingen for
2018 og må ses i lys av dette.
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Bybussene - Harstad/Tromsø

TROMSØ

HARSTAD
PASSASJERER
HARSTAD

PASSASJERER
TROMSØ

22,2%*

-2,0%

2014

454 610

2015

3,4%

3,9%

5,0%

445 584

3,7%

5,8%

-0,4%

2016

468 064

2017

486 541

2018*

594 431

2014

2015

8 296 505

2016

8 262 707

8 737 876

2017

9 030 765

2018

9 362 599

*
De store endringene skyldes omlegging
av ruter i Harstad og Sør-Troms distrikt.
(Linje 16 opprettet som by linje).

REISENDE MED DE STØRSTE BYRUTENE I TROMSØ

Stakkevollan-Sentrum-Kroken

20

Giæverbukta-Sentrum-Kroken Sør

24

Giæverbukta- Sentrum-Tromsdalen

26

Bjørnebekken-Sentrum-Solligården

28

Sentrum-UNN-Hamna

32

UNN/UiT-Sentrum-Fagereng-UiT/UNN

33

Sentrum-Giæverbukta-UNN

34

UNN/UiT-Workinnmarka/Skoglyst

35

Sentrum-Giæverbukta-Slettaelva

40

Stakkevollan-Sentrum-Storelv

42

1 800 051 pass.
1 268 112 pass.
833 555 pass.

5,0%

1,9%
795 197 pass.

11,2%

856 542 pass.
42 481 pass.

1,5%

0,5%

910 457 pass.
69 921 pass.

4,2%

6,4%

2,6%

586 999 pass.

13,1%
1 514 741 pass.

5,5%
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Ferge

REISENDE MED FERGER I TROMS TOTALT

Ferge
Flere passasjerer per kjøretøy.
Totalt reiste 912 245 passasjerer med ferger i Troms i
2018. Dette er 82 976 flere enn året før og utgjør en
økning på 10 prosent. Antall personbilenheter (PBE)
økte med 11 789, en oppgang på 1,1 prosent.
Spesielt sambandene i Lyngen og Ullsfjord
påvirker statistikken.

Passasjerer
912 245

10,0%

Kjøretøy
764 278

5,0%

PBE
1 116 579

1,1%

SOMMERFERGE
ANDENES - GRYLLEFJORD
Passasjerer
19 729

8
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For de fleste sambandene ble resultatet flere
passasjerer, færre personbiler og flere store kjøretøy.
Til sammen flere reisende per kjøretøy. Vi ser dermed
en positiv miljøgevinst og effekt i tråd med
politiske målsettinger.

SOMMERFERGE
BOTNHAMN - BRENSHOLMEN

6,4%

Passasjerer
26 815

7,8%

Kjøretøy
10 128

8,5%

Kjøretøy
15 196

3,1%

PBE
13 673

6,4%

PBE
18 350

1,7%
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Hurtigbåt

REISENDE MED HURTIGBÅT I TROMS TOTALT
LINJE 9

2,8 %

LINJE 6

9,3 %

LINJE 2

LINJE 5

72,7 %

0,5 %
LINJE 4

8,1 %

LINJE 3

6,6 %

Hurtigbåtpassasjerer

+0,6%
279 758
passasjerer

REISENDE MED HURTIGBÅT FORDELT PÅ LINJENE
LINJE 2
Tromsø-Finnsnes-Harstad

LINJE 3
Tromsø-Skjervøy

203 323 passasjerer

18 576 passasjerer

2,4%

1,0%

LINJE 6
Harstad-Bjarkøystedene
-Senja

LINJE 5
Sommarøy-TussøySandneshamn
1 350 passasjerer

LINJE 4
Tromsø-VikranTennskjær-Lysnes

4,8%

26 117 passasjerer

22 567 passasjerer

0,4%

LINJE 9
Skjervøy-Kværnangen
7,1%

7 825 passasjerer

9,0%

Hurtigbåt
Stabile passasjertall hurtigbåt.
Totalt reiste 279 758 passasjerer med hurtigbåt i Troms
i 2018. Dette utgjør en oppgang på 0,6 prosent og er
tilnærmet uendret fra forrige år. Det har vært økning
i antall reisende på linje 2 mellom

Tromsø-Finnsnes-Harstad på 2,4 prosent, noe som
tilsvarer en økning på 4745 passasjerer sammenlignet
med året før. På de øvrige linjene ser vi nedgang i
passasjertallene, bortsett fra linje 5 SommarøyTussøy-Sandneshamn, som er det minste sambandet.
9
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Troms Mobillett

Ferger
12,3%

Troms Mobillett
Nesten 2 millioner solgte
Mobilletter i 2018!
Mobilletten har vært en vinner siden den ble lansert
første gang i mai 2014. Kundene ønsker enkle og gode
løsninger for kjøp av billett på buss, båt og ferge.
Stadig flere tar i bruk appen Troms Mobillett og
økningen i antall solgte billetter har vært
formidabel fra år til år.

Buss
83,1%

Hurtigbåt
4,6%

Fordeling solgte
Mobilletter
1 998 990 Mobilletter

r med
Billette tt i 2018
obille
Troms M

0
9
9
8
9
19
re
alle vå
l
i
t
k
k
Ta
!
kunder

- En enkel og god reise
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Troms Mobillett

SOLGTE BILLETTER MED TROMS MOBILLETT
200 000

150 000

100 000

50 000

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2014

2015

2016

2017

2018

JANUAR

-

22 241

45 685

75 533

153 278

FEBRUAR

-

22 688

49 830

72 567

143 127

MARS

-

25 028

35 051

87 958

142 371

APRIL

-

24 145

52 759

85 536

155 982

MAI

4 199

27 519

53 025

108 009

159 662

JUNI

7 193

27 871

55 576

113 070

169 811

JULI

7 725

21 614

41 828

93 873

139 386

AUGUST

12 927

35 303

66 987

129 528

191 901

SEPTEMBER

14 598

35 970

65 895

132 881

179 640

OKTOBER

16 868

41 485

69 679

149 368

195 319

NOVEMBER

17 614

42 050

70 383

145 580

193 767

DESEMBER

17 424

39 205

67 112

135 922

174 746

TOTALT

98 548

365 119

673 810

1 329 825

1 998 990
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Utformingen av kollektiv
tilbudet er et puslespill
Bitene i et puslespill er som delene i kollektivtilbudet,
de må passe sammen for at helheten skal gi mening.
Kollektivtransporten i Troms er preget av utvikling og
gradvis forbedring av tilbudet. Overordnet arbeider vi
etter politiske føringer på nasjonalt og regionalt nivå, hvor
bærekraftig samfunnsutvikling er et sentralt hensyn. For
å gi innbyggere og besøkende et godt tilbud kartlegger
vi behovene. Kartleggingen bruker vi til å utvikle gode
kollektivtilbud. Samtidig søker vi etter andre områder
vi kan dekke de reisendes behov. For eksempel innen
betalingsløsninger, informasjon og tilgjengelighet.
Anbud brukes som verktøy for å gi samfunnet det beste
markedstilpassede tilbudet. Gjennom anbud henter vi inn
markedsledende kompetanse, som samtidig imøtekommer
våre strenge krav til blant annet sikkerhet og miljø. Derfor
vil vi snart se de første batteridrevne fergene. Vi bruker
dialog med markedet når vi planlegger rutetilbudet. Dette
vil vi få erfare andre halvår 2019, når den nye kontrakten om
bybusser i Tromsø trer i kraft, nye busslinjer utvikles og antall
avganger økes. Vi øker produksjonen og tilgjengeligheten
for å imøtekomme kravene passasjerene stiller til oss, og for
å nå de overordnede målene som er stilt fra politisk nivå om
blant annet økt kollektivandel.

22

Dette forplanter seg også til andre deler av vårt tjeneste
område. Innføringen av sanntid har vært en viktig milepæl
for kollektivtrafikken i hele fylket. Og nå arbeider vi for å
få en enda bedre app for mobil billettering og sanntids
ruteopplysning. Mange holdeplasser er betydelig opp
gradert, og vi har fått på plass havneterminalen i Tromsø.
Vi fortsetter med å kartlegge behov og planlegge for økt
mobilitet i hele Troms. Vi har oppnådd en svært positiv
utvikling de senere år. Og vi ønsker å stimulere til at enda
flere velger å reise kollektivt i årene som kommer.

FYLKESFERD 2018

Kartlegging av behov

PLANLEGGING AV

Informasjon
og
markedsføring

Anbud for
utvikling og drift

Infrastruktur

Holdeplasser

Terminaler
og venterom

Rutetilbud

Digitale
løsninger

Buss

Hurtigbåt

Ferge
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Vi dekker hele Troms

A

Oversiktskartet viser linjer og samband i Troms,
med fargekoder for operatøransvar.

Vannøya

Arnøyhamn
Rebbenesøya
Karlsøy

*

Vo

Ringvassøya

Hurtigbåtlinje 3 (Tromsø-Skjervøy) og linje 4 (Tromsø-Lysnes) ble operert
av Boreal Sjø frem til 30.04.2018. Norled tok over linjene 01.05.2018.

Reinøya

** Fergesamband Bjarkøyforbindelsen linje 178 ble lagt ned i desember 2018.

Vengsøya

Lyngen
Svensby

Breivikeidet
Tussøy

*
Berg

Deldr

dland fy
med Nor

Lyngseidet

Vikran
Tennskjær

Lysnes

mune

Lenvik

lkeskom

beid
ift i samar

Tromsø

Kvaløya

Hillesøy
Sommarøy

Torsken
Tranøy

Finnsnes

Senja

Nordkjosbotn

Storfjord
Buktamo

Brøstadbotn

Balsfjord

Sørreisa

Dyrøy
Bjarkøy

**

Sandsøy

Grytøy

Salangen

Engenes

Målselv

Stornes
Lavangen

Ibestad

Harstad

Kvæfjord

Bardu

Gratangen
Skånland

Narvik
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Alta

Arnøya
Laukøya
Spildra

n
Skjervøy

*

Burfjord

orterøy

Buss
NOBINA

Uløy
Storslett
Kvænangen

BOREAL BUSS
TORGHATTEN BUSS

Kåfjord

BUSSRING
Nordreisa
Kåfjord

TORBJØRN JOHANSEN BUSSER
RUNDHAUG BUSSRUTER
FURULY TURBUSS

bybusser

Hurtigbåt / Ferge
TORGHATTEN NORD
BOREAL SJØ
SOMMARØY CRUISE
NORLED
FJORD1
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Byvekstavtale

- en viktig milepæl for Tromsø
Fra 2015 til 2018 tilførte belønningsavtalen i Tromsø i overkant av 285 mill.
kroner til ulike tiltak for mer og bedre kollektivtrafikk, samt tiltak for gående
og syklende. I denne perioden har kollektivandelen vokst og personbiltrafikken
vokst mindre enn veksten i folketallet. En byvekstavtale er et sentralt
virkemiddel for å fortsette en positive utviklingen.
Tromsø er sammen med åtte andre av de største by
områdene i posisjon til å inngå en byvekstavtale med
staten. Den tidligere bymiljø- og byutviklingsavtalen
erstattes med byvekstavtaler, som også inkluderer og
erstatter belønningsordning som egen avtale.

”En byvekstavtale er et
sentralt virkemiddel
for å fortsette den
positive utviklingen.”

Tenk Tromsø - byvekstavtale
I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon fra
oktober 2018 ble det lagt opp til at forhandlingene kunne
komme i gang raskt. Ved utgangen av året var det ikke
kommet invitasjon til forhandlinger, men de lokale partene
har etablert Tenk Tromsø som en videreføring av det tid
ligere samarbeidsprosjektet Transportnett Tromsø. Det er
i 2018 gjennomført kvalitetssikring av styringsunderlag
samt kostnadsoverslag (KS2), og underlaget for Stortingets
behandling av bompengeproposisjon er ferdigstilt.
Proposisjonen behandles av Stortinget i 2019.

- Ivar B. Prestbakmo (Sp),
Fylkesråd for samferdsel og miljø

Troms fylkeskommune har i 2018 gjennomført
anbudskonkurranse for ny bybusskontrakt, som starter
1. august 2019. I den nye kontrakten legges det opp til
betydelig økt kapasitet og hyppigere avganger, for å
håndtere den trafikkveksten som følger av det vedtatte
nullvekstmålet for personbiltransport. Satsingen er
forutsatt finansiert av byvekstavtalen gjennom
hele kontraktsperioden.
Fremkommelighet for buss på det kommunale vegnettet
er en svært viktig suksessfaktor for realisering av mål
for kollektivtrafikken. I 2018 har Tromsø kommune fått
utarbeidet en konsulentrapport «Metrobuss Tromsø»
for et bedre beslutningsgrunnlag for valg av konsept for
metrobusslinjen, herunder valg av sentrumstrasé med
tilhørende terminalløsning.
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Målene i belønningsavtalen
i Tromsø*
Nullvekst i biltrafikken.
20 prosent flere kollektivreiser i 2018.
Redusert reisetid med minst 5 prosent
for de fem største bylinjene.
Økt sykkelbruk i perioden.
*

Målene tar utgangspunkt i tall fra 2014.
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Utvikling av nytt kollektivfelt i Strandvegen, Tromsø. Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov

Status for arbeidet
Status for infrastrukturprosjektene som ble igangsatt/
ferdigstilt i 2018, og dekkes over belønningsordningen.
FREMKOMMELIGHET
KOLLEKTIVTRAFIKK,
SENTRUM

OPPGRADERING AV
HOLDEPLASSER OG
SANNTIDSSKILT

Prosjektet omfatter flere tiltak:
•• Oppgradering signalanlegg
for prioritering av rutebuss:
Oppgradering påbegynt, siste
del ferdigstilt i 2018. Ferdigstilt
signalanlegg i bla. Sjøgata
fungerer godt.

••

Sykkeltrase øst-vest
Tromsøya: Tiltaket omfatter
sykkelveg og sykkelfelt
langs Kirkegårdsvegen,
Langnesvegen og over Bymyra.
Ferdigstilt i 2018.

••

Sikring av vegkryss for
syklende: Sikring av 47
krysningspunkt, 80 %
ferdigstillt i 2018.

••

Etablering av innendørs
parkering i fjellanlegget bak
biblioteket, sykkelstativer i
Storgata fra Fr. Langes gate til
Bispegata, ferdigstilt i 2018.

••

Varmeanlegg i Storgata
ble ferdigstilt i 2018.

••

••

Prioritering av rutebuss
rundkjøring Hansjordnesbukta:
Mål: Etablering av midtstilt
kollektivfelt fra Stakkevollvegen
nord inn mot rundkjøring
og videre inn i Skippergata.
Fysiske tiltak er gjennomført i
2018. Oppmerking og skilting
gjennomføres sommer 2019.
Kollektivfelt Strandvegen er
påbegynt, ferdigstilles i 2019.

KOLLEKTIVTILTAK FYLKESVEG
OG STATLIG VEG
••

Kollektivfelt på Fv 63
Langnesbakken-Workinntunet
ble ferdigstilt i 2018.
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Bjarkøyforbindelsen. Foto: HK Reklamebyrå, Steve Kristiansen
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Infrastruktur
fylkesveger
I 2018 var de økonomiske rammene for drift og vedlikehold av fylkesvegene
570 millioner kroner, eks. mva. Dette omfatter kontrakter for ordinær vegdrift,
dekklegging samt bru- og tunnelvedlikehold.
Det ble brukt omlag 531 millioner kroner til investeringer
i fylkesveg i 2018. Det er spesielt prosjektene Bjarkøy
forbindelsene og Fv. 848 Fornes-Sørrollnes som er tilgode
sett med en stor del av investeringsrammen. I tillegg er det
gjennomført flere andre prosjekter. Blant annet på gangog sykkelveger, tunnelutbedringer og utskifting av bruer.
Det har også vært oppstart på fylkesvegprosjekt som
inngår i Harstadpakken.
Bjarkøyforbindelsen
I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad
kommune. Den nye Bjarkøyforbindelsen ble påbegynt
høsten 2014. Ved åpningen av den nye forbindelsen i
desember 2018 ble Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy knyttet
nærmere sammen. Og hele regionen fikk bedre forbindelser
til fastlandet og sentrum av bykommunen. Forbindelsen skal
blant annet bidra til å lette driften av Harstad kommune.
Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp)
har uttalt at åpningen var en historisk dag for øyriket,
Harstad og Sør-Troms. Og at den nye forbindelsen legger
grunnlag for en positiv samfunnsutvikling som vil bety mye
for innbyggere og næringsliv. Totalkostnaden er om lag
1,1 mrd kr.
Troms fylkeskommune er vegeier. Statens vegvesen var
byggherre på vegne av fylkeskommunen.
Her er noen av prosjektene som ble påbegynt
eller ferdigstilt i 2018:
Bjarkøyforbindelsene, Harstad
Prosjektet ble i hovedsak ferdigstilt i 2018 og offisiell
åpning av tunnelen og bruene fant sted 15. desember.
Bjarkøyforbindelsene ble da åpnet for trafikk og
fergesambandet ble lagt ned.

Fv. 848 Fornes – Sørrollnes, Ibestad
Det har pågått arbeid i 2018 for parsell 3 Hamran-Godvika,
og strekningen ved Ura. Prosjektet ble utsatt fra 2017,
og er ikke ferdigstilt.
Fv. 866 Langbakken, Skjervøy
Prosjektet omfattet omlegging av veg, for å redusere
flaskehals for sjømattransport. Den nye Langbakken kostet
116 millioner kroner, og ble åpnet i juli 2018.
Fv. 86 Forlengelse av gang og sykkelveg
Tømmervik-Grunnreis, Sørreisa
Tiltaket gjelder forlengelse med 670 meter gang- og
sykkelveg bygd i 2016. Vegen ble åpnet i desember 2018,
men forventes helt ferdigstilt i 2019. Totalkostnadene er ca.
23 millioner kroner.
Fv. 57 Grøtfjord, Tromsø
Tiltaket gjelder fjerning av en bergknaus for å forbedre sikt
og fremkommelighet på strekningen. Arbeidet ble påbegynt
i 2018 og ferdigstilles i 2019.
Kollektivtiltaket Fv. 83 Olaåsen, Kvæfjord
Prosjektet omfattet etablering av ny holdeplass for buss med
leskur i Olaåsen i Kvæfjord kommune.
Bru utbedringer
Påbegynt arbeid med Fv. 155 Skårvikelv bru. Arbeidet med
ny bru på Fv. 102 Flesnes ble ferdigstilt i 2018.
Skredsikring
Det er brukt over 50 mill kr på skredsikring på fylkesveg i
2018. Dette omfatter:
•• Fv. 243 Røynesbukt
•• Utbedring av fjellskjæringer
•• Fv. 2 Aunfjellet
•• Aktiv skredkontroll og varsling,
inkludert Fv. 293 Holmbuktura
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Teknologi som
gir en enklere reise
Måten vi reiser på drives av teknologi. I Tromsø jobber det 6 dyktige
medarbeidere som får de digitale systemene til å fungere.
I en eldre bygning av mur og trebjelker leder Robert Brastad
i Troms fylkestrafikk en moderne IT-avdeling. Sammen med
fem andre kolleger drifter han de digitale løsningene, og får
hjulene til å rulle.
- Tiden da vi sjekket rutetiden på en tabell og betalte for
turen med kontanter er over. I dag er det digitale løsninger
som dekker behovene, forteller Brastad.
En enklere reise
Digitalisering og teknologi har preget utviklingen
av kollektivtrafikken i Troms fylke de siste årene. Og
digitalisering vil få enda større betydning i tiden som
kommer. I arbeidet med å oppnå det overordnede målet om
nullvekst i persontrafikk, og en kollektivandel på 20 prosent,
spiller de digitale verktøyene en viktig rolle.
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- I kampen om å få flere til å reise kollektivt er tilgang
på informasjon et viktig verktøy. Vi ser for eksempel at
innføringen av sanntid har hatt stor betydning for våre
reisende, sier Brastad.
Hyppige avganger og tiden det tar å reise spiller også
en stor rolle for mange. Ved å forkorte oppholdet på
holdeplassene reduseres reisetiden, og passasjerene får en
bedre opplevelse. Digitale betalingsmidler som Mobilletten
har redusert behovet for kontanter. Slik at man unngår
tidkrevende billetteringer med kontanter. I tillegg er det
satt opp billettautomater på strategiske holdeplasser,
slik at turister og andre kan forhåndskjøpe sin billett
før bussen kommer.
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Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov

Ny teknologi
Systemene som er utviklet har gitt de reisende en bedre
opplevelse. I tillegg er det planlagt flere digitale løft
fremover, som vil gjøre det enda enklere for flere å
kunne reise kollektivt.
- Vi har mye spennende på gang. Blant annet jobber vi
med å få på plass sanntid i kart, kan Brastad fortelle.
I dag er rutetid, eller estimert avreisetid fra holdeplass,
markert i en tabell i Troms Reise appen. I fremtiden vil du
kunne se hvor bussen faktisk befinner seg på kartet.
- Bussene inneholder allerede GPS teknologi og SIMkort knyttet til 4G nettverket. Dette gir oss mulighet til å
monitorere bussenes geografiske plassering, og dele denne
informasjonen med publikum via appen, sier Brastad.

Det er også mulig å benytte sensorene, som registrerer
av- og påstigninger på bussene, til å registrere data om
belegg ombord.
- All informasjon vi har lov til å bruke gjør det mulig for
oss å lage systemer som skaper en enklere reise,
avslutter Brastad.
Det jobbes også med en ny app for Mobilletten. Gjennom
et offentlig samarbeid med kollektivselskapene i
Hordaland, Oslo og Akershus, Rogaland, Agder og Buskerud
(«Kollektivkameratene»), utvikles det en ny løsning, der
man blant annet ser på mulighetene for å kunne gjøre
plassreservasjon på hurtigbåt.
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Oversikt kontrakter
Buss
Område

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse 2018

Nord- Troms

Torghatten Buss

01/08/2010

31/07/2019

0 år

27,5 mill. kr

Regionruter

Torghatten Buss

01/08/2010

31/07/2019

0 år

25,5 mill. kr

Midt- Troms

Boreal Buss

01/11/2010

31/10/2019

0 år

56,8 mill. kr

Senja

Boreal Buss

01/10/2010

30/09/2019

0 år

21,9 mill. kr

Sør- Troms

Boreal Buss

01/05/2011

30/04/2020

0 år

51,8 mill. kr

Tromsø-området

Nobina

01/02/2012

31/07/2019

0 år

215,1 mill. kr

Serviceruter Tromsø

Bussring

31/01/2017

31/07/2019

0 år

1,1 mill. kr

Buss - Skolebil
Kommune

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse 2018

Skolebil Balsfjord

Torghatten Buss

01/10/2014

31/01/2021

0 år

3,8 mill. kr

Skolebil Bardu

Furuly Turbuss

18/08/2014

31/10/2019

0 år

2,8 mill. kr

Skolebil Dyrøy

Boreal Buss

01/10/2014

31/10/2019

0 år

1,4 mill. kr

Skolebil Lyngen

Torghatten Buss

18/08/2014

31/07/2019

0 år

3,8 mill. kr

Skolebil Målselv

Bussring

01/10/2014

31/10/2019

0 år

3,4 mill. kr

Skolebil Nordreisa

Rundhaug Bussruter

01/10/2014

31/07/2019

0 år

5,7 mill. kr

Skolebil Storfjord

Torbjørn Johansen
Busser

18/08/2014

31/07/2019

0 år

4,8 mill. kr

Skolebil Sørreisa

Bussring

01/10/2014

31/10/2019

0 år

1 mill. kr

Skolebil Torsken

Boreal Buss

01/10/2014

31.09.2019

0 år

0,7 mill. kr

Tilrettelagt skyss

32

Kommune

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Balsfjord kommune

Troms Taxi

01/08/2017

31/07/2020

2 år

Bardu kommune

Furuly Turbuss

01/01/2015

31/07/2019

0 år

Harstad kommune

Harstad Taxi

01/01/2015

31/07/2019

0 år

Karlsøy kommune

Troms taxi

01/01/2015

31/07/2019

0 år

Kvænangen kommune

Troms taxi

01/01/2015

31/07/2019

0 år

Lenvik kommune

Boreal Travel

01/10/2015

31/07/2019

0 år

Lyngen kommune

Lyngen buss

01/08/2017

31/07/2020

2 år

Målselv kommune

Bussring

01/08/2017

31/07/2020

2 år

Nordreisa kommune

Troms taxi

01/01/2015

31/07/2019

0 år

Sørreisa kommune

Troms taxi

01/01/2015

31/07/2019

0 år

Tromsø kommune

Stein Sørensen Persontransport

01/01/2015

31/07/2019

0 år
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Hurtigbåt
Strekning

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse 2018

Linje 2

Boreal Sjø

01/01/2010

31/12/2019

0 år

65,5 mill. kr

Linje 3 og 4

Boreal Sjø

01/01/2015

30/04/2018

0 år

7,1 mill. kr*

Linje 3 og 4

Norled

01/05/2018

30/04/2020

0 år

16,8 mill. kr**

Linje 5

Sommarøy Cruise

01/01/2010

31/12/2019

0 år

3,3 mill. kr

Linje 6

Boreal Sjø

01/01/2010

31/12/2019

0 år

17,1 mill. kr

Linje 9***

Torghatten Nord

01/02/2016

30/04/2019

0 år

16,8 mill. kr

Linje 2
Linje 3
Linje 4
Linje 5
Linje 6
Linje 9

Tromsø-Finnsnes-Brøstadbotn-Engenes-Harstad
Tromsø-Skjervøy
Tromsø-Vikran-Tennskjer-Lysnes
Sommarøy-Tussøy-Sandneshamn
Harstad-Bjarkøystedene-Sør-Senja
Skjervøy-Kvænangen og Skjervøy-Vorterøy

*

Linje 3 og 4 - Boreal Sjø
Denne kontrakten ble avsluttet april 2018. Beløpet gjelder for perioden
januar-april. Månedsbeløpet 1,78 mill kr, som gir en årsgodtgjørelse
på 21,3 mill. kr.

** Linje 3 og 4 - Norled
Denne kontrakten hadde en produksjon fra mai 2018 og ut året 2018.
Beløpet gjelder for perioden mai-desember.
*** Linje 9 - Torghatten Nord
Ny kontrakt inngått med Torghatten Nord, se side 39.

Ferge
Strekning

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse
pr år

Hansnes-Stakkvik

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2019

0 år

15,9 mill. kr

Mikkelvik-Bromnes

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2024

0 år

15,1 mill. kr

Belvik-Vengsøy

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2024

0 år

20,8 mill. kr

Rotsund-Havnnes

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2024

0 år

16,5 mill. kr

Stangnes-Sørrollnes

Norled

01/02/2014

31/12/2020

2 år

28,5 mill. kr

Storstein-Lauksundskaret

Torghatten Nord

01/05/2014

30/04/2021

2 år

21,4 mill. kr

Hansnes-Vannøy

Torghatten Nord

01/05/2014

30/04/2021

2 år

33,3 mill. kr

Stornes-Bjørnerå

Norled

01/02/2014

31/12/2020

2 år

23,3 mill. kr

Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy*

Norled

01/02/2014

31/12/2018

0 år

17,9 mill. kr

Refsnes-Flesnes**

FJORD1

01/01/2011

31/12/2018

0 år

21,9 mill. kr

Breivikeidet-Svendsby**

Norled

01/01/2012

31/12/2020

0 år

14 mill. kr

Lyngseidet-Olderdalen**

Norled

01/01/2012

31/12/2020

0 år

12,9 mill. kr

Botnhamn-Brensholmen***

Torghatten Nord

27/04/2017

02/09/2018

0 år

9,4 mill. kr

Gryllefjord-Andenes

Torghatten Nord

18/05/2018

01/09/2019

1 år

12,2 mill. kr

*

Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy
Sambandet ble nedlagt ved åpning av Bjarkøyforbindelsen desember 2018.

** Nettokontrakt
Ved nettokontrakter har operatør inntektsansvaret.
*** Botnhamn-Brensholmen
Ny kontrakt inngått med Tide, se side 39.
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Kontrakter
og anbudsarbeid

Foto: Ola Røe

Tjenestene på buss, hurtigbåt og ferge kjøpes inn gjennom anbuds
konkurranser. Tilbudet til publikum reguleres gjennom kontraktene
som inngås etter anbudskonkurransene. Verdien av disse
kontraktene er på over 900 mill. kr. pr år.
2018 var et år som i stor grad handlet om drift av eksis
terende kontrakter, samt anbudsarbeid for kontrakter med
oppstart i 2019 eller senere. Samarbeidet med operatørene
var generelt sett bra i 2018. En av årsakene til dette er selve
gjennomføringen av anbudskonkurransene, som innebærer
større forutsigbarhet for alle parter.
Balanserte kontrakter
Troms fylkestrafikk er med i Kollektivtrafikkforeningen, som
er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som
planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikktjenester.
I dette forumet innhenter og deler Troms fylkestrafikk
erfaringer med kollektivselskapene i de andre fylkene.
Blant annet om utvikling av anbud og kontrakter. I tillegg
er det en felles dialog med andre aktører som operatører
og NHO Transport.
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Siden 2016 har NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen
samarbeidet om å utvikle en mal for balanserte avtaler og
endringsbestemmelser. Denne malen, og erfaringene fra
arbeidet, har Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk
brukt aktivt i anbudsarbeidet de senere år.
Får anerkjennelse
Å legge et godt grunnlag for drift av kollektivtrafikk er en
utfordrende oppgave. Og oppgaven blir enda mer kompleks
når man skal utvikle gode rammer for transport både på
land og til vanns. Frode Stefanussen er fagleder for innkjøp
og kontrakt i Troms fylkestrafikk. Fra kontoret på
Finnsnes er han med på å utvikle og forvalte
kontrakter over hele fylket.
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Anbudskonkurranser gjennomført i 2018
Det ble gjennomført mange anbudskonkurranser i 2018, der oppstart er i
2019 eller senere. Samlet årlig verdi for kontraktene som ble tildelt i
2018 er 545,1 millioner kroner.
Hurtigbåt 104,3 mill.
Buss 417,1 mill.
Ferger 23,7 mill.

Den største enkeltkontrakten som ble inngått i
2018 er for bybuss i Tromsø. En kontrakt med
en årlig verdi på kr. 256,3 millioner kroner.

- Vi har bygget opp god innkjøpskompetanse. Blant
annet i måten som vi gjennomfører anbudene på,
forklarer Stefanussen.
I en artikkel i anbud.365.no trekker NHO Transport
næringspolitiske sjef, Jofri Lunde, frem Troms fylkes
kommune som eksempel for hvordan man kan skape
balanserte anbudsvilkår. Balanse i kontraktene gir større
forutsigbarhet for operatør, og reduserer således risiko.
På den måten kan fylkeskommunen også få lavere
priser i de kontrakter som inngås.
Fra pris til kvalitetskriterier
Tidligere ble kontrakter tildelt på bakgrunn av beste pris
gjennom en anbudsrunde. En relativt lukket prosess
der det var lite rom for oppdragsgiver og operatør å
diskutere innhold og forventninger. Nå er premissene
for anbud endret i tråd med utviklingen der Troms
fylkestrafikk benytter malen for balanserte avtaler og
endringsbestemmelser. Det er fylkesrådet som har
besluttet at denne malen skal benyttes.

interessenter (f.eks. bussprodusenter) har kunnet komme
med innspill. Fylkesrådet har deretter fattet vedtak om
konkurransegrunnlaget (komplett anbudsdokumentasjon)
hvor bl.a. dialogen med markedet er tillagt vekt. Så pub
liseres konkurransen, og tidlig i konkurranseperioden
gjennomføres en tilbudskonferanse, der aktuelle tilbydere
får informasjon og mulighet til å stille spørsmål og
kommentere på anbudsdokumentasjonen. Etter tilbudsfrist
foretas en evaluering på bakgrunn av tildelingskriteriene
og mottatte tilbud. Denne evalueringen danner grunnlaget
for tilbakemeldingene som gis til tilbyderne, slik at de har
mulighet til å forbedre sine tilbud. Det varierer hvor mange
forhandlingsrunder som gjennomføres, men det er ingen
tvil om at denne anskaffelsesmåten gir bedre kontrakter.
Dette skyldes bl.a. at forhandlinger gir rom for avklaringer,
og at fylkeskommunen som oppdragsgiver kan gi uttrykk
for hva man kan oppnå ekstra score på i konkurransen,
avslutter Stefanussen.

- I dag foretas kontraktstildeling på flere av de store
busskontraktene etter konkurranse med forhandlinger.
Tildelingskriterier er ofte kvalitet og miljø i tillegg til pris.
Før utlysning av anbud har anbudsdokumentasjonen vært
ute på høring hos tilbydere og andre, og vi har mottatt
verdifulle tilbakemeldinger. Det har også vært gjennomført
dialogkonferanser før utlysning hvor tilbydere og andre
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Oversikt
anbudskonkurranser i 2018
Anbudskonkurranser som er gjennomført i 2018,
hvor oppstart er i 2019 eller senere:

Buss
Område

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall opsjonsår

Godtgjørelse pr år

Nord-Troms*

Torghatten Buss

01/08/2019

31/12/2022

3 år

46,2 mill. kr

Regionruter

Er fra 1.8 2019 ikke lenger egen kontrakt. Linjene inngår i hhv. Nord-Troms og Midt-Troms.

Midt-Troms**

Tide Buss

Senja

Slått sammen med Midt Troms kontrakten.

Tromsø-området

Tide Buss

Serviceruter Tromsø

Slått sammen med Tromsø kontrakten.

*
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01/08/2019
01/08/2019

Nord-Troms kontrakten
I den nye Nord Troms kontrakten er linjene 150, 155 og 160 fra tidligere
regionkontrakt tatt med. Eksisterende operatør vant denne kontrakten.

30/06/2028

3 år

114,6 mill. kr

31/07/2027

2 år

256,3 mill. kr

** Midt-Troms kontrakten
Ny kontrakt består av de tidligere kontraktene for Midt-Troms, Senja og linje
100 og 110 fra regionruter og linje 105, 403, 405 og 407 fra Tromsø-kontrakten.
Ny operatør er Tide.
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Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov

Hurtigbåt
Strekning

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall opsjonsår

Godtgjørelse pr år

Linje 2, 3 og 4*

Norled

01/01/2020

30/04/2030

5 år

72 mill. kr

Linje 5**

Sommarøy Cruise

01/01/2020

31/12/2024

5 år

3,2 mill. kr

Linje 6**

Boreal Sjø

01/01/2020

30/09/2029

5 år

15 mill. kr

Linje 9**

Torghatten Nord

01/05/2019

01/05/2029

0 år

14,1 mill. kr

Linje 2
Linje 3
Linje 4
Linje 5
Linje 6
Linje 9

Tromsø-Finnsnes-Brøstadbotn-Engenes-Harstad
Tromsø-Skjervøy
Tromsø-Vikran-Tennskjer-Lysnes
Sommarøy-Tussøy-Sandneshamn
Harstad-Bjarkøystedene-Sør-Senja
Skjervøy-Kvænangen og Skjervøy-Vorterøy

*

Linje 2, 3 og 4
Tromsø-Harstad (linje 2), Tromsø-Skjervøy (linje 3) og Tromsø-Lysnes (linje 4) er
slått sammen til ny konktrakt linje 2, 3 og 4. Ny operatør vant denne kontrakten.

** Linje 5, 6 og 9
Eksisterende operatører vant disse konktraktene.

Ferge
Strekning

Operatør

Kontraktstart

Kontraktslutt

Antall opsjonsår

Godtgjørelse pr år

Hansnes-Reinøy (Stakkvik)*

Torghatten Nord

01/01/2020

31/12/2024

3 år

15 mill. kr

Botnhamn-Brensholmen**

Norled

26/04/2019

06/09/2020

1 år

8,7 mill. kr

*

Hansnes-Reinøy (Stakkvik)
Eksisterende operatør vant denne konktrakten.

** Botnhamn-Brensholmen
Ny operatør vant kontrakten.
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Billettkontroll
er kvalitetskontroll
Når noen sniker på bussen rammer det andre. Billettkontroll er viktig for
å sikre inntektene til videre utvikling og drift av kollektivtilbudet i Troms.
Hvert år snikes det for millioner av kroner. Tall fra andre
steder i landet kan tyde på at opp mot ca 5 prosent
av passasjerene sniker. Dette gjør daglig leder i Troms
fylkestrafikk, Kurt Bones, bekymret.
- Hvis vi antar at det er samme snikprosenten i Troms som i
Oslo, går vi årlig glipp av om lag 20 millioner kroner. Dette er
et vesentlig beløp som kunne vært brukt til å styrke tilbudet.
Derfor rammes vi alle når noen sniker og opptrer som
gratispassasjerer.
Prioritert oppgave
Det er en prioritert oppgave for Troms fylkeskommune
å drive effektiv billettkontroll. I 2018 ble det innført nye
instrukser på gjennomføring av kontroll. Andelen med sivil
kontroll ble økt fra 30 til 50 prosent. På ikke-uniformerte
kontroller er synligheten lavere, og det blir vanskeligere for
snikere å komme seg unna.
- Samtidig har det en verdi med uniformert kontroll. Dette
er en svært synlig kontrollform, og har en generell preventiv
virkning i tillegg til den funksjonelle der og da, sier Bones.
Holdeplasskontroller
Nytt av året i 2018 var holdeplasskontroller. Dette er
kontroller der flere uniformerte vektere border bussen
gjennom samtlige dører og kontrollerer alle passasjerene
mens bussen står på holdeplassen. Dette er en metode som
gir flere gebyrer, men er også mer ressurskrevende. I 2019
er det planlagt å gjennomføre flere holdeplasskontroller.
Gebyrene som utstedes er mellom 750 og 1.500 kroner.

For Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk er det
ikke noe poeng i å ta flest mulige snikere. Hensikten med
kontrollene er å sørge for at så mange som mulig har betalt
for reisen sin, slik at billettpengene kan brukes til å skape et
enda bedre kollektivtilbud for alle.

”Samtidig har det en
verdi med uniformert
kontroll. Dette er en svært
synlig kontrollform, og
har en generell preventiv
virkning i tillegg til den
funksjonelle der og da.”
- Kurt Bones

Vil ha færre snikere
- Det viktigste for oss er ikke å kreve inn gebyr, men at
færre sniker. Derfor utøver våre kontrollører også skjønn
når de møter passasjerer som ikke kan vise frem gyldig
billett. I 2018 ble det gitt 171 gebyrer. I tillegg var det 84
gebyrtilfeller der det ikke ble gitt gebyr på grunn
av skjønnsmessig vurdering, forteller Bones.
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Bærekraftige
løsninger for fremtiden
Målet om null- og lavutslipps kollektivtrafikk i Troms betyr store økonomiske
investeringer. Og store besparelser for miljøet.
Den første elektriske bussen forventes å rulle rundt i Tromsøs
gater fra høsten 2020, men er det mulig å bruke elkraft på
ferger og hurtigbåter? Dette spørsmålet jobber Samferdselsog miljøetaten i Troms fylkeskommune med å finne svar på.
Liv Cecilie Evenstad er seniorrådgiver i etaten, og jobber
daglig med å finne morgendagens løsninger.
Nasjonale retningslinjer
Klimaendringene er en av vår tids største trusler. Samtidig
skjer det en teknologisk utvikling der forurensende
teknologi erstattes med bærekraftige løsninger.
Klimameldingen som ble lagt frem av regjeringen har et mål
om reduksjon av klimagasser på 40 prosent fra 1990-2030.
I Troms har transportsektoren en spesielt stor betydning
for å nå dette målet, siden utslipp fra industri er lavere enn
mange andre fylker.
- Vår oppgave er å følge opp de nasjonale retningslinjene.
Det er vedtak på fylkesplan om at vi i Troms skal redusere
utslippene. For oss som jobber i transportsektoren betyr
det at vi må finne alternativer til tradisjonell drivstoff,
forteller Evenstad.

Utslipp av klimagasser fra rutegående transport i
fylkeskommunal regi i Troms utgjør cirka 7 prosent av
fylkeskommunale kollektivutslipp fra buss, båt og ferge i
Norge. Av buss, ferge og hurtigbåt er det sistnevnte som
slipper ut mest klimagasser (se faktaboks nederst).
Buss og fergesamband
- Det tar tid å få ny og mer miljøvennlig infrastruktur og
transportmidler på plass. Vi bruker anbud som verktøy for å
redusere klimagasser, og stiller krav til leverandørene våre.
Her i Troms er det 11 fergesamband som vi har vurdert om
det er mulig å elektrifisere. For å elektrifisere et samband
analyserer vi frekvensen, størrelsen på ferga, lengden på
sambandet, tilgang på strøm og om det er lang nok liggetid
ved kai for å kunne lade. Vi må også ta med i betraktning
om det er ytre faktorer som vil påvirke om sambandet
vil fortsette på lang sikt. På bakgrunn av dette har vi per
dags dato en prioritert liste av samband som vi jobber
for å elektrifisere fra januar 2022. Dette vil være et viktig
kvalitetsmål i de kommende fergeanbudene, sier Evenstad.

Utslipp av klimagasser fra rutegående
fylkeskommunal transport i Troms. (I tonn Co2, 2016).

13 600 t
Kilde: DNVGL og TØI
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15 000 t

17 000 t
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Rørvik fergekai, Fosen Foto: Liv Cecilie Evenstad

Samarbeid
Forvaltningen jobber godt på tvers av grensene i jakten
på gode løsninger.
- Jeg må trekke frem samarbeidet med Hordaland,
Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. De er
veldig flinke til å dele av sine erfaringer, noe som gjør andre
fylkeskommuner bedre rustet til å nå felles nasjonale mål,
forteller Evenstad.
Her i Troms samarbeider fylkeskommunen med
kommunene, Ymber, Troms Kraft Nett, leverandører og
interessenter med å få på plass infrastruktur for de første
elektriske fergesambandene.
- For å få dette til er vi avhengig av å gjøre store
investeringer. Prosjektet med Lyngensambandene
har en foreløpig ramme på 100 millioner kroner. ENOVA
bidrar med en ramme på inntil 81 millioner kroner til å
elektrifisere inntil fem samband. ENOVA dekker 40 prosent
av kostnadene for ladeinfrastruktur på land. Resten må
lånefinansieres gjennom fylket, forklarer Evenstad.
Første steg
Lyngensambandene skal utlyses i 2019. Her er lade
infrastruktur på land, oppgradering av kai og oppgradering
av nettet en del av kontrakten. For å kvalitetssikre prosessen
om oppfølging og valg av tilbyder får fylkeskommunen
bistand fra DNV-GL.

- Erfaringene med Lyngensambandet skal vi bruke videre i
arbeidet med å elektrifisere flere av fergesambandene. Det
første landanlegget vil bli tatt i bruk når valgt fergeselskap
skal utføre oppdraget, avslutter Evenstad.
Hurtigbåtene
Det er foreløpig ikke aktuelt å elektrifisere hurtigbåtlinjene
i Troms. Det er svært energikrevende å forflytte båter av en
slik størrelse over så store avstander med stor fart. Og per
i dag har ikke batteriteknologien kommet langt nok til å
utvikle tilfredsstillende løsninger. På sikt kan hydrogenbåter
bli et alternativ.

Prioriterte fergesamband
for elektrifisering
Revsnes-Flesnes
Svensby-Breivikeidet
Lyngseidet-Olderdalen
Stornes-Bjørnerå
Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret
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Jørn-Even Hanssen, Havnedirektør i Tromsø Havn Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov

Prostneset Havneterminal
Etter lang tids venting åpnet dørene til Prostneset Havneterminal i Tromsø
juni 2018. Det er estimert at ca. 1 million reisende årlig vil bruke den
nye terminalen.
Prostneset Havneterminal binder sammen reisende på land
og til vanns på en ny måte. Åpningen av den nye terminalen
i Tromsø betyr at alle de tre byene langs kysten av Troms har
en moderne terminal.
- For Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk er det
viktig å tilby passasjerene gode fasiliteter i havnebyene.
Fra før var det moderne terminaler i både Harstad og på
Finnsnes. Med løftet i Tromsø har vi hevet kvaliteten for de
reisende, sier daglig leder i Troms fylkestrafikk Kurt Bones.
Behov for bedre løsninger
Samtidig var tilbakemeldingene fra passasjerene at ikke alle
løsninger var like gode. Venterommet er for lite og har for
få sitteplasser, og de reisende må benytte en lang og bratt
trapp som ikke er like godt egnet for alle.

Ved åpningen av den nye terminalen var det en del kritiske
røster som kommenterte vanskelig adkomst mellom
venterom i andre etasje på terminalen og kaia. En lang,
smal trapp kan være vanskelig å forsere.
- Troms fylkeskommune har tatt tilbakemeldingene fra de
reisende på alvor. Derfor var det viktig for oss å komme i
dialog med Tromsø Havn om en løsning. Vi er glad for at det
skal bygges en rulletrapp i en utvendig tube, som gir våre
passasjerer en tryggere og mer smidig adkomst mellom
venterom og kaia, forteller Bones. Troms fylkeskommune
har bidratt med 10 mill. kr til finansiering til bygging av
tuben. Byggearbeidene vil ha oppstart rundt 1. juni 2019
og forventet tidspunkt for å ta tuben i bruk er rundt
årskiftet 2019/2020.
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Illustrasjon: SPACEGROUP

Jobber med forbedringer
Havnedirektør i Tromsø Havn, Jørn-Even Hanssen, er tydelig
på hva manglene er og at det jobbes med å finne gode
permanente løsninger.
- Vi jobber sammen med Troms fylkestrafikk på flere
områder. Både når det gjelder fysisk infrastruktur, service
og tjenester. Slik at de reisende, uansett behov, får en god
opplevelse på Prostneset Havneterminal, forteller Hanssen.
Venterommet til de reisende er per i dag i underetasjen
på havneterminalen, men den har for liten kapasitet.
Ved adkomst oppleves trappen opp til andre etasje
som krevende. Troms fylkestrafikk og Tromsø Havn har i
samarbeid leid inn vakter, som styrer trafikken ved å slippe
passasjerene ut i puljer. Slik at man unngår trengsel og
uoversiktlige situasjoner på kaia ved ombordstigning.
- Problemene ønsker vi å løse ved å bygge en tube med
rulletrapper, heis og vanlig trapp mellom venterommet og
kaia. Tuben vil gå nesten ut til flytebrygga der hurtigbåtene
ligger. Landgangen blir bredere og går under tak. Slik blir
ombordstigning og ilandføring så sikker som mulig for alle
passasjerer. Det nye venterommet blir i andre etasje, og er
mye større enn dagens, avslutter Hanssen.
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”Vi jobber sammen med
Troms fylkestrafikk på flere
områder. Både når det
gjelder fysisk infrastruktur,
service og tjenester. Slik
at de reisende, uansett
behov, får en god
opplevelse på Prostneset
Havneterminal”
- Jørn-Even Hanssen
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Kundeservice
i den nye havneterminalen
Da kundesenteret flyttet inn i den nye havneterminalen
fikk de ansatte en stor overraskelse.
I den nye havneterminalen er tjenestene samlet på ett
sted. Kundesenteret er sentralt plassert, og tar i mot flere
henvendelser over disk enn tidligere.
Stine Myrvoll er teamleder ved kundesenteret, og kan
fortelle om en ny hverdag etter at de flyttet.
- Den største endringen er at vi har fått mange flere
henvendelser over disk. Det merkes at vi er nærmere de
reisende i den nye terminalen, forteller Myrvoll.

- Vi har fortsatt mye kundekontakt via mail og telefon.
Til tross for digitale løsninger ønsker fortsatt mange
personlig service på stedet. Blant annet kommer det mange
turister med generelle spørsmål. Heldigvis holder også
turistinformasjonen til i den nye terminalen, slik at vi kan be
de henvende seg dit for tips og informasjon. Så kommer de
ofte tilbake til oss når de har bestemt seg for hvor de skal
reise, og trenger billetter avslutter Myrvoll.

Nærmere de reisende
Tidligere var kundesenteret plassert på Roald Amundsens
plass ovenfor Prostneset. Og mye av kontakten med
kundene foregikk over mail og telefon.
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Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov

Endringer
og vekst i Harstad
2018 var året for de første store endringene av busslinjene i Harstad.
Etter at ny busslinje 16 ble lansert i mars, ble bydelene bundet sammen
på en ny og bedre måte.
Kollektivandelen i Harstad har i mange år vært på 4-5
prosent. Målet er en økning til 7 prosent. Gjennom
modernisering av infrastruktur og nye busslinjer ønsker man
å stimulere til at flere tar bussen. Fasiten etter 2018 viser
at det er en positiv vekst på de nye bylinjene, men at det
fortsatt er mer å gå på.
Harstadpakken
Budsjettet i Harstadpakken er på over 100 millioner
kroner. Pakken har blitt brukt til å utvikle nye og bedre
kollektivløsninger for Harstad by. En rekke tiltak skal bidra
til at det blir mindre trafikk og bedre miljø i sentrum.
Utbygging av sentrale holdeplasser, innføring av sanntid,
Mobilletten og fordelaktige priser på periodebillett er
noen av tiltakene.

48

Jonny Berg er assisterende etatssjef i Samferdsels- og miljø
etaten i Troms fylkeskommune, og forteller om noen av
endringene som ble innført i 2018.
- Nytt av året er at vi har innført såkalte pendellinjer.
Tidligere gikk en buss fra startholdeplassen, inn til sentrum
og så tilbake til start igjen. For eksempel fra Ruggevik til
sentrum, og tilbake til Ruggevik. Nå går ny linje 16 hele
veien fra Kilbotn til Borkenes via sentrum, og er i berøring
med store deler av Harstad by, forteller Berg.
I 2020 starter en ny busskontrakt i Harstad. Samferdselsog miljøetaten har jobbet lenge med innholdet i denne
kontrakten, der det blant annet har vært et viktig poeng å
styrke tilbudet til sykehuset. Når den nye kontrakten starter
blir det flere gjennomgående bylinjer (se faktaboks).
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Kollektivby
- Harstad har tatt de første stegene på vei mot å bli
en moderne kollektivby. Ved å innføre pendellinjer
for buss blir linjestrukturen modernisert. Flere av de
eksisterende holdeplassene er rustet opp, og det er anlagt
nye holdeplasser. Sist, men ikke minst, har vi tatt i bruk
sanntidssystem og Mobilletten. Slik at det blir enda
enklere å velge buss foran bil, sier Berg.
Mobilitet
Det er flere måter å tilrettelegge for økt mobilitet på. Flere
byer har laget innfartsparkeringer på sentrale steder i
utkanten av byene. Så har kollektivselskapet tatt vare på
de reisende ved å tilrettelegge for linjer og avganger fra
innfartsparkeringene inn til sentrum.
Plass til flere reisende
Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad
kommune, Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune.
Ved å stimulere til bedre kollektivløsninger er målet å øke
kollektivandelen. Det er gjennom tiltak i byene det er
størst mulighet å gjøre en forskjell. Ved å redisponere areal,
og utøve en aktiv parkeringspolitikk, kan kommunene
understøtte de fylkeskommunale tiltakene, og bidra til
bærekraftig utvikling. Slik kan forvaltningen på kommunalt
og fylkeskommunalt nivå samarbeide for at enda flere
innbyggere setter igjen bilen og tar bussen.
- Og så må vi huske på at det er innbyggerne selv
som er med på å skape grunnlaget for rutetilbudet.
Kollektivtilbudet vil få et betydelig løft med den nye
kontrakten i 2020. Ved at flere benytter seg av muligheten
til å ta bussen oftere vil vi også på sikt kunne videreutvikle
tilbudet, avslutter Berg.

Nye bylinjer fra 2020
Linje 10
Stangnes-Sentrum-Trondenes
Linje 11
Ruggevik-Sentrum-UNN-Samamoa
Linje 12
Kilbotn-Sentrum-Trastad
Linje 15
Øvre Gansås Sentrum-UNN-Fagerlia
Linje 16
Kilbotn-Sentrum-Borkenes
Linje 18
Berg-Sentrum-Grønnebakkan
Linje 19
Sentrum-Stangnes ferjekai

Dette var de mest populære bylinjene i Harstad i 2018
Linje 10

200 695 passasjerer

Sentrum-Stangnes

Linje 16
Kilbotn-Sentrum-Borkenes

Linje 11
Sentrum-Medkila-Ruggevik

134 098 passasjerer

133 937 passasjerer
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Fortsatt
vekst i Tromsø
Det er stadig flere som tar buss i Tromsø. Nå tar Troms fylkeskommune
og Troms fylkestrafikk grep for å imøtekomme behovet og stimulere
til ytterligere vekst.
Sammenlignet med året før økte antallet busspassasjerer
i Tromsø med 3,7 prosent i 2018. I sommermånedene juli
og august ble det satt opp flere avganger enn tilsvarende
måneder året før. Tiltaket ga flere reisende. Når den
nye busskontrakten for Tromsø starter i august 2019
vil produksjonen økes betydelig. Rådgiver ved Troms
fylkestrafikk, Hallgeir Austlid, forteller at målet med
dette er å få enda flere til å velge buss.
- For å imøtekomme veksten blir det en betydelig økning i
produksjonen fra august 2019. Dette gjelder de fleste linjer
i Tromsø, og iverksettes ved oppstart av ny busskontrakt.
Målet vårt er en kollektivandel på 20 prosent. Den nye
kontrakten gjenspeiler dette, ettersom vi vil få se flere
busser med større kapasitet på veiene, forteller Austlid.
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Over 9,3 millioner reiser
Totalt ble det foretatt 9.362.599 reiser på linje 20-44 i Tromsø
i 2018. Veksten i juli og august var størst, med en økning på
henholdsvis 7,8 og 8,9 prosent sammenlignet med året før.
Den mest populære linjen er linje 20 med i overkant av
1,8 millioner passasjerer. Linjene 33 og 34 er også populære
med i overkant av 1,65 millioner passasjerer. Linje 42,
som går mellom Eidkjosen på Kvaløya og Skattøra via
Universitetet og Universitetssykehuset, var den tredje
mest populære linjen med 1,51 millioner passasjerer.
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Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov

Passasjerutvikling i 2018

*

JAN.

FEB.

MARS*

APRIL*

MAI*

JUNI*

JULI

AUG.

SEP.

OKT.

NOV.

DES.

2017

826 635

827 872

787 715

787 715

710 172

710 172

390 974

677 877

847 787

903 976

892 721

666 777

2018

860 218

848 614

820 503

820 503

703 984

703 984

421 302

737 916

867 414

960 837

938 160

678 645

Tallene i mars, april, mai og juni er korrigert for påske og pinse.
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Foto: Ola Røe

- Informasjonsbehovet til de reisende er dekt på en god
måte gjennom visning av sanntid på app og holdeplassene.
Det påvirker nok enda flere til å ta bussen. Samtidig er det
gjort enkelt å betale for sin reise via Mobilletten, sier Austlid.
Mobilletten gir samme rabatt som Tromskortet.
Nye rushtidslinjer
Byen vokser og det dukker stadig opp nye byggeprosjekter
nord og sør for Tromsø sentrum. Langs Stakkevollvegen,
Strandkanten og Bjerkaker er det mange nye boliger som
skal fylles med folk.
- Vi planlegger for byutviklingen og starter nye busslinjer
i august. En helt ny rushtidslinje vil gå fra Sydspissen via
Sentrumstangenten til Breivika. En annen vil gå fra sentrum
til nordspissen langs Stakkevollvegen, forteller Austlid.
Gjennom nye busslinjer mellom boligområdene, sentrum
og Universitetet / Universitetssykehuset tilrettelegger Troms
fylkeskommune og Troms fylkestrafikk for bedre mobilitet.
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Større kapasitet
Kapasiteten på bussene økes med den nye busskontrakten
som trer i kraft fra 1. august. Antallet busser med 50 seter vil
økes fra 41 til 114. I tillegg til økt setekapasitet og nye linjer
vil det være oftere avganger. Og komforten om bord blir
bedre med flere sitteplasser og høyere seterygger. På de
nye bussene vil det også være usb-uttak ved alle setene.
- I tillegg tenker vi på sikkerhet. Alle setene vil være
utstyrt med belter, avslutter Austlid.
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Antall reisende per linje 2018

LINJE 20

LINJE 33/34

1 800 051

1 651 731

+4,2%

+8,8%

LINJE 42

LINJE 24

1 514 741

1 268 112

+5,5%

-1,5%

LINJE 28

LINJE 26

910 457

833 555

+5,0%

-0,5%

LINJE 40

LINJE 37

586 999

261 094

+13,1%

-0,7%
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Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov

Mobilletten tar over
Helt fra den ble innført har Mobilletten økt i popularitet.
Stadig flere og flere tar den i bruk, og i 2018 ble det satt ny rekord.
Mobilletten ble introdusert som betalingsmiddel våren
2014. Først i begrenset format på bybussene i Tromsø.
Senere i hele fylket for buss, båt og ferge. I mai 2014 ble det
registrert 4.199 billetteringer med Mobilletten. Nå er det i
overkant 200.000 billetteringer per måned.
Bedre og enklere
Digitale betalingsmidler har en positiv gevinst på mange
områder. Betalingsmiddelet er alltid tilgjengelig, siden de
aller fleste har en moderne mobiltelefon med stor skjerm.
Det reduserer bruk av kontanter i buss, noe som også
påvirker sikkerheten og arbeidsmiljøet til sjåførene. Sist,
men ikke minst, så er det et effektivt betalingsmiddel for
raskere ombordstigning i buss. Noe som betyr at bussene
bruker kortere tid på holdeplass, og passasjerene kommer
seg raskere frem.
- Trenden med at stadig flere benytter våre mobile apper
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og selvbetjeningsløsninger er i tråd med Troms fylkes
digitalstrategi, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for
samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune.
Ny funksjonalitet
Da Mobilletten ble lansert i 2014 var funksjonaliteten
begrenset, og passasjerene kunne bare kjøpe enkeltbilletter
med den. Nå kan man kjøpe periodebilletter i tillegg
til enkeltbilletter, og det er lagt inn mulighet for flere
betalingsmidler. I tillegg til å betale med kort kan man
belaste telefonregningen eller fylle på en mobilkonto som
blir belastet ved bruk. En bruker kan også knytte flere
brukere til sin egen konto. Denne løsningen er nyttig for
foreldre som vil fylle på barnas Mobillett. Fleksible løsninger
gjør at enda flere velger å bruke Mobilletten, og det jobbes
hele tiden med å lage nye løsninger for å gjøre den enda
mer attraktiv for flere brukergrupper.
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Reisekortet fortsatt populært
-Fortsatt er det Tromskortet som benyttes mest. Det skyldes
nok at det oppleves som enkelt og trygt for alle våre kunder,
både liten og stor, sier Prestbakmo. Reisekortet tåler kulde,
vær og vind og trenger heller aldri lading, annet enn påfyll
av reisepenger eller periodebilletter.

Bedriftene sparer 40 prosent per billett. I tillegg kan bedrifter
søke om kreditt. Reiseansvarlig i bedriften får tilgang til
et panel som hele tiden er oppdatert med reiser og kopi
av kvitteringer. Regnskapsføringen blir også enklere, da
sjåførene ikke trenger å ta vare på billettene når reisen er
over. Dette systemet har vært testet en periode, og det er
planlagt lansering i full skala første halvår 2019.

Samtidig vokser andelen faste daglige mobillettbrukere.
Hver måned reiser mellom 2.000 og 3.000 kunder i
aldersgruppen 20 til 29 år på sine 30 dagers bussbilletter
kjøpt med mobilen.
Bedriftsavtale på ferger
Vinteren 2018-19 har det vært utført en testperiode
med utvalgte bedrifter, som har fått tilbud om mobil
billettering på ferge. Denne løsningen er spesialdesignet for
transportører, som ofte tar ferge og benytter større kjøretøy.
Det er flere fordeler med en slik løsning.

Solgte billetter med Troms Mobillett

2014

2015

2016

2017

2018

98 548

365 119

673 810

1 329 825

1 998 990
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TALL OG ØKONOMI

DRIFTSINNTEKTER (FINANSIERING)

982,0 mill.
Buss* 273,6 mill.

TFK** 592,1 mill.

Hurtigbåt* 62,3 mill.

Ferger* 49,3 mill.

Andre inntekter 4,7 mill.
* Billettinntekter inkl skoleskyss
** TFK = Troms fylkeskommune

DRIFTSKOSTNADER

Buss*** 452,5 mill.

982,0 mill.
Ferger 296,0 mill.

Serviceruter 1,1 mill.
Administrasjon 11,8 mill.
Infrastruktur 35,7 mill.
Tilrettelagt skoleskyss
41,8 mill.
Hurtigbåt 143,0 mill.
*** Inkludert ordinær skoleskyss
Foto: Ola Røe
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Nøkkeltall
Troms fylkestrafikk (TFT) har ansvaret for å
administrere kollektivtrafikken i Troms fylke.
Ut over dette bidrar TFT i betydelig grad i større
prosjekter med rådgivning og tilrettelegging av
prosjekter som har betydning for kollektivtilbudet
på buss, båt og ferger i fylket.

Drift av kollektivtrafikken i Troms kostet i 2018
totalt 982 mill.
Driften finansieres hovedsakelig av Troms
fylkeskommune. I tillegg er billettinntekter en
vesentlig finansieringskilde.

Belønningsordningen i Tromsø by og utrulling
av sanntidssystemet har vært prioriterte
prosjekter i 2018.
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Nøkkeltall buss

FINANSIERING

495,5 mill.

Billettinntekter 273,6 mill.

TOTALE KOSTNADER

Andre inntekter 1,8 mill.

495,5 mill.

Tilrettelagt skoleskyss

41,8 mill.
215,3 mill.

Tromsø
Nord-Troms

29,5 mill.
63,1 mill.

Midt-Troms
Senja

22,5 mill.
56,8 mill.

Sør-Troms
Regionruter

28,5 mill.

Mindre skoleskyss kontr.

27,6 mill.

Annet

TFK 220,0 mill.

10,5 mill.

Foto: Ola Røe
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Nøkkeltall buss

FINANSIERING AV DRIFT
0,4%
44,4%

55,2%
Kostnader totalt 495,5 mill.

Andre inntekter 1,8 mill.

Billettinntekter 273,6 mill.

TFK 220,0 mill.

BILLETTINNTEKTER OG PASSASJERTALL
Billettinntekter inkl skoleskyss 2018

273 623 000

Passasjertall 2018

12 496 094

BILLETTINNTEKTER EKSKL. SKOLESKYSS PR. KONTRAKT
123,6 mill.

Tromsø bybuss
Tromsø distrikt
Sør-Troms
Regionruter
Midt-Troms
Senja
Nord-Troms

15,3 mill.
10,9 mill.
17,0 mill.
2,9 mill.
1,5 mill.
2,9 mill.
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Nøkkeltall buss

FINANSIERING AV DRIFT PR. KONTRAKT

Tromsø bybuss
Billettinntekter*

140 449 000 kr

Andre inntekter

3 907 000 kr

TFK

9 113 000 kr

Kostnader totalt

153 470 000 kr

Tromsø distrikt
Billettinntekter*

17 359 000 kr

TFK

44 495 000 kr

Kostnader totalt

61 854 000 kr

Sør-Troms (inkl Harstad)
Billettinntekter*

18 189 000 kr

Andre inntekter

51 000 kr

TFK

38 700 000 kr

Kostnader totalt

56 940 000 kr

Regionruter

*
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Billettinntekter*

17 048 000 kr

Andre inntekter

119 000 kr

TFK

11 327 000 kr

Kostnader totalt

28 494 000 kr

Billettinntekter er inkl. skoleskyss grunnskole men ekskl. skoleskyss VGS. Billettinntekter for
VGS er internt finansiert av fylkeskommunen og inngår i beløpene for TFK ovenfor.
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Nøkkeltall buss

FINANSIERING AV DRIFT PR. KONTRAKT

Midt-Troms
Billettinntekter*

17 764 000 kr

Andre inntekter

88 000 kr

TFK

40 186 000 kr

Kostnader totalt

58 038 000 kr

Senja
Billettinntekter*

4 119 000 kr

Andre inntekter

206 000 kr

TFK

18 088 000 kr

Kostnader totalt

22 413 000 kr

Nord-Troms

*

Billettinntekter*

10 228 000 kr

Andre inntekter

39 000 kr

TFK

17 922 000 kr

Kostnader totalt

28 189 000 kr

Billettinntekter er inkl. skoleskyss grunnskole men ekskl. skoleskyss VGS. Billettinntekter for
VGS er internt finansiert av fylkeskommunen og inngår i beløpene for TFK ovenfor.
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Nøkkeltall buss

KILOMETERPRODUKSJON

TROMSØ BYBUSS

4 270 377 km

2018

4 188 597 km

2017
TROMSØ DISTRIKT

1 721 119 km

2018

1 719 845 km

2017
SØR-TROMS

1 604 606 km

2018

1 505 803 km

2017
REGIONRUTER

1 115 094 km

2018

1 120 099 km

2017
MIDT-TROMS

1 559 132 km

2018

1 552 667 km

2017
SENJA
2018

2017

748 627 km
743 634 km

NORD-TROMS
2018

2017

814 086 km
828 325 km

SKOLESKYSS*
2018

2017

*
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366 627 km
351 846 km

Private skolebileiere. Mesteparten av skoleskyssen skjer med ordinær
rutetrafikk og inngår i øvrige km-tall på denne siden.
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Nøkkeltall buss

PASSASJERTALL

TROMSØ
BYBUSS
2015

2016

2017

2018

8 262 707

8 737 876

9 030 765

9 362 599

TROMSØ
DISTRIKT
2015

2016

2017

2018

814 765

809 101

788 808

754 013

HARSTAD
BYBUSS
2015

2016

2017

2018

445 584

468 064

486 541

594 431*

SØRTROMS
DISTRIKT

*

2015

2016

2017

2018

520 879

529 375

524 800

428 478*

De store endringer skyldes omlegging av ruter i Harstad og Sør-Troms distrikt. (Linje 16 opprettet som bylinje).
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Nøkkeltall buss

PASSASJERTALL

REGIONRUTER

2015

2016

2017

2018

213 537

218 165

213 982

207 122

MIDTTROMS

2015

2016

2017

2018

679 131

688 392

700 365

680 004

2015

2016

2017

2018

220 473

224 589

209 479

201 931

SENJA

NORDTROMS

2015

2016

2017

2018

266 093

264 437

270 517

260 814
Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov 
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Nøkkeltall ferger

FINANSIERING

296,0 mill.

TFK 245,6 mill.
Andre inntekter 1,2 mill.

Billettinntekter 49,3 mill.

TOTALE KOSTNADER

296,0 mill.

Kjøp av transporttjenester 290,8 mill.
Bonus og incitament 3,3 mill.
Andre kostnader 1,9 mill.

Foto: Ola Røe
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Nøkkeltall ferger

FINANSIERING AV DRIFT
0,4%
83,0%

16,6%

Kostnader totalt 296,0 mill.

Andre inntekter 1,2 mill.

Billettinntekter 49,3 mill.

TFK 245,6 mill.

BILLETTINNTEKTER OG PASSASJERTALL
Billettinntekter 2018

Passasjertall 2018

49 255 000

912 245
Personbilenheter 2018 (PBE)

1 116 579
FINANSIERING AV DRIFT PR. KONTRAKT

Hansnes-Reinøy
Billettinntekter

2 197 000 kr

Andre inntekter

30 000 kr

TFK

14 207 000 kr

Kostnader totalt

16 434 000 kr

Mikkelvik-Bromnes
Billettinntekter

843 000 kr

Andre inntekter

0 kr

TFK

15 183 000 kr

Kostnader totalt

16 027 000 kr
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Nøkkeltall ferger

FINANSIERING AV DRIFT PR. KONTRAKT

Belvik-Vengsøy
Billettinntekter

1 025 000 kr

Andre inntekter

15 000 kr

TFK

21 102 000 kr

Kostnader totalt

22 142 000 kr

Rotsund-Havnnes-Uløybukt
Billettinntekter

787 000 kr

Andre inntekter

54 000 kr

TFK

16 566 000 kr

Kostnader totalt

17 407 000 kr

Sørrollnes-Stangnes
Billettinntekter

7 034 000 kr

Refusjoner fra andre

1 139 000 kr
97 000 kr

Andre inntekter
TFK

21 129 000 kr

Kostnader totalt

29 400 000 kr

Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret
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Billettinntekter

5 618 000 kr

Andre inntekter

43 000 kr

TFK

17 861 000 kr

Kostnader totalt

23 523 000 kr
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Nøkkeltall ferger

FINANSIERING AV DRIFT PR. KONTRAKT

Hansnes-Karlsøy-Vannøy
Billettinntekter

6 266 000 kr

Andre inntekter

14 000 kr

TFK

30 396 000 kr

Kostnader totalt

36 676 000 kr

Stornes-Bjørnerå
Billettinntekter

7 791 000 kr

Andre inntekter

20 000 kr

TFK

17 943 000 kr

Kostnader totalt

25 754 000 kr

Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy
Billettinntekter

2 721 000 kr

Andre inntekter

255 000 kr

TFK

15 546 000 kr

Kostnader totalt

18 523 000 kr

Sommerferge Botnhamn-Brensholmen
Billettinntekter

4 472 000 kr

Andre inntekter

2 000 kr

TFK

5 010 000 kr

Kostnader totalt

9 484 000 kr
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Nøkkeltall ferger

FINANSIERING AV DRIFT PR. KONTRAKT

Sommerferge Gryllefjord-Andenes
Billettinntekter

10 500 000 kr
850 000 kr

Refusjoner fra andre

1 000 kr

Andre inntekter

946 000 kr

TFK
Kostnader totalt

12 297 000 kr

Refsnes-Flesnes (nettokontrakt)*
Billettinntekter

- kr

Andre inntekter

636 000 kr

TFK

25 490 000 kr

Kostnader totalt

26 126 000 kr

Breivikeidet-Svendsby (nettokontrakt)*
- kr

Billettinntekter

99 000 kr

Refusjoner fra andre

- kr

Andre inntekter
TFK

21 981 000 kr

Kostnader totalt

22 080 000 kr

Lyngen-Olderdalen (nettokontrakt)*

*
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Billettinntekter

- kr

Andre inntekter

1 000 kr

TFK

21 542 000 kr

Kostnader totalt

21 543 000 kr

Ved nettokontrakter har operatør inntektsansvaret.
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Nøkkeltall ferger

KILOMETERPRODUKSJON 2018

25 095 km
HANSNES-STAKKVIK (REINØY)

13 319 km
MIKKELVIK-BROMNES

49 269 km
BELVIK-VENGSØY

29 225 km
ROTSUND-HAVNNES-ULØYBUKT

81 982 km
SØRROLLNES-STANGNES

53 829 km
STORSTEIN-NIKKEBY-LAUKSUNDSKARET

84 383 km
HANSNES-KARLSØY-VANNØY

44 563 km
STORNES-BJØRNERÅ

43 995 km
BJARKØY-SANDSØY-GRYTØY

21 005 km
BOTNHAMN-BRENSHOLMEN
(Sommerferge)

21 576 km
GRYLLEFJORD-ANDENES
(Sommerferge)

60 640 km
REFSNES-FLESNES

87 750 km
BREIVIKEIDET-SVENDSBY

94 172 km
LYNGSEIDET-OLDERDALEN
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Nøkkeltall hurtigbåt

FINANSIERING

143,0 mill.

Andre inntekter 1,3 mill.

Billettinntekter 62,3 mill.

TOTALE KOSTNADER

TFK 79,4 mill.

143,0 mill.

Kjøp av transporttjenester 121,2 mill.

Bonus og incitament 7,9 mill.

Strøm, kaileie og ekspeditører 11,5 mill.

Andre kostnader 2,3 mill.

Foto: Ola Røe
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Nøkkeltall hurtigbåt

FINANSIERING AV DRIFT
0,9%
55,5%

43,6%
Kostnader totalt 143,0 mill.

Billettinntekter 62,3 mill.

Andre inntekter 1,3 mill.

TFK 79,4 mill.

BILLETTINNTEKTER OG PASSASJERTALL
Billettinntekter 2018

Passasjertall 2018

62 288 000

279 758

FINANSIERING AV DRIFT PR. REISENDE PR. KONTRAKT

LINJE 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad
Billettinntekter pr. reisende

253,01 kr

TFK pr. reisende

129,25 kr

Kostnader pr. reisende

382,26 kr

33,8%
66,2%

LINJE 3 Tromsø-Skjervøy
Billettinntekter pr. reisende

239,51 kr

TFK pr. reisende

672,20 kr

Kostnader pr. reisende

911,51 kr

73,7%
26,3%
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Nøkkeltall hurtigbåt

FINANSIERING AV DRIFT PR. REISENDE PR. KONTRAKT

LINJE 4 Tromsø-Vikran-Tennskjer-Lysnes
Billettinntekter pr. reisende

115,63 kr

TFK pr. reisende

324,78 kr

Kostnader pr. reisende

440,41 kr

73,7%
26,3%

LINJE 6 Harstad-Bjarkøystedene-Senja
Billettinntekter pr. reisende

110,98 kr

TFK pr. reisende

692,95 kr

Kostnader pr. reisende

803,93 kr

86,2%
13,8%

LINJE 9 Skjervøy-Kvænangen
Billettinntekter pr. reisende

109,22 kr

UNN (ambulanseberedskap) pr. reisende

400,00 kr

TFK pr. reisende

1 377,25 kr

73,0%

Kostnader pr. reisende

1 886,47 kr

21,2%
5,8%
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Nøkkeltall hurtigbåt

KILOMETERPRODUKSJON 2018

298 527 km
LINJE 2 · TROMSØ-FINNSNES-HARSTAD

65 000 km
LINJE 3 · TROMSØ-SKJERVØY

38 153 km
LINJE 4 · TROMSØ-VIKRAN-TENNSKJER-LYSNES

11 635 km
LINJE 5 · SOMMARØY-TUSSØY-SANDNESHAMN

88 240 km
LINJE 6 · HARSTAD-BJARKØY-SENJA

59 609 km
LINJE 9 · SKJERVØY-KVÆNANGEN

PASSASJERTALL 2018

LINJE 2
TROMSØ-FINNSNES-HARSTAD

2015

2016

2017

2018

199 364

206 040

198 578

203 323

LINJE 3
TROMSØ-SKJERVØY

2015

2016

2017

2018

18 421

19 255

18 764

18 576
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Nøkkeltall hurtigbåt

PASSASJERTALL

LINJE 4
TROMSØ-VIKRANTENNSKJER-LYSNES

2015

2016

2017

2018

24 651

23 734

22 655

22 567

LINJE 5
SOMMARØY-TUSSØYSANDNESHAMN

2015

2016

2017

2018

1 483

1 323

1 288

1 350

2015

2016

2017

2018

24 793

27 861

28 120

26 117

LINJE 6
HARSTADBJARKØYSTEDENE-SENJA

LINJE 9
SKJERVØY-KVÆNANGEN

2015

2016

2017

2017

8 446

8 940

8 603

7 825
Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov 
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En enkel og god reise
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