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En enkel
og god reise
Det er en glede for oss å publisere en ny utgave av
Fylkesferd. Dette er fjerde utgave. Det er Troms
fylkestrafikk (TFT) som utgir publikasjonen. Magasinet
er en utvidet årsrapport for 2016 med informasjon om
organiseringen av kollektivtrafikken i Troms. Vårt mål
med Fylkesferd er å komme med relevant informasjon
om kollektivtrafikken i fylket.
TFT er fra 1.1.2016 en avdeling i Samferdsels- og miljøetaten
i Troms fylkeskommune. Vår jobb er å administrere
kollektivtrafikken over hele fylket. Dette gjør vi ved å
gjennomføre anbudskonkurranser og inngå kontrakter med
transportselskaper på buss, hurtigbåt og ferge. TFT eier
ingen busser, ferger eller hurtigbåter. Vi eier imidlertid alt
av billettutstyr som brukes. Dette har sammenheng med at
våre kontrakter er såkalte bruttokontrakter. Det vil si at vi
betaler transportørene for gjennomføring av rutetilbudet
mens billettinntektene tilhører oss. Det er også vår jobb å
planlegge og markedsføre rutetilbudet.
Kollektivtrafikk blir stadig viktigere. Det kommer til utrykk
i nasjonale og regionale planer hvor kollektivtrafikk er
en viktig del av løsningen for å redusere trengsels- og
miljøproblemer. Det vises i byene våre hvor det planlegges
for vekst i antall reisende. I Tromsø, hvor folketallet fortsetter
å øke, er det satt klare mål for vekst i kollektivtrafikk og
relativ nedgang i biltrafikken. I byene må kollektivtrafikken
få bedre fremkommelighet slik at reisetiden kan reduseres.
Dette vil gjøre kollektivtrafikk mer attraktiv, som igjen vil gi
flere reisende og mer billettinntekter, som igjen kan brukes
til å styrke tilbudet.
Vi registrerer også at det er et stort engasjement hver gang
det er et fergesamband som ikke fungerer som ønskelig, bl.a.
når det må settes inn reserveferge. Dette er forståelig, da
både pendlere, næringsliv og hytteturister er helt avhengig
av våre samband.
For oss som holder på med kollektivtrafikk i hverdagen, er
det et godt tegn når vi ikke hører noe fra publikum. Det
er som regel en god indikasjon på at tilbudet fungerer
tilfredsstillende. I den forbindelse kan det være verdt å
nevne at antallet kundehenvendelser i Tromsø har sunket
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Kurt Bones,
Daglig leder,
Troms fylkestrafikk

drastisk etter at vi innførte sanntidssystem. Sanntidssystemet
gir publikum oppdatert informasjon om når bussen kommer,
og har medført en betydelig forbedring av vår kundeservice.
Avvikssituasjoner bl.a. i forbindelse med dårlig vær kan
være krevende å håndtere. Vi skal både sørge for å finne
mulige alternative transportløsninger samt sørge for god
informasjon ut til publikum. Ofte skal slike situasjoner løses i
løpet av kort tid, og vi ser at vi har hatt situasjoner sist vinter
som kunne vært løst på en bedre måte.
Første generasjons busskontrakter nærmer seg utløp
av kontraktsperiode. Det er også mange hurtigbåt- og
fergekontrakter som skal lyses ut på anbud i løpet av 2017
og 2018. Det kommer til å bli krevende og spennende. Neste
runde med kontrakter kommer til å bygge på de erfaringer
vi har gjort oss. Vi vil også nyte godt av det landsomfattende
samarbeidet alle fylkene deltar i. Dette samarbeidet drives
i regi av Kollektivtrafikkforeningen hvor alle fylkene er
medlemmer, og som bl.a. sørger for god erfaringsutveksling
og felles veiledere bl.a. på utforming av kravspesifikasjoner.
Vi må huske at våre kunder må være i sentrum for alt vi
driver med. Svært viktig i så måte er å sørge for forenkling

Fra venstre: Markedssjef Lars Sigurd Eide, stabsleder May-Rita Strand,
transportsjef Odd Arne Mikalsen og daglig leder Kurt Arild Bones.

av tilbud og billettprodukter. Det skal være enkelt å reise
kollektivt, og det skal være enkelt å sette seg inn i rutetilbud
og billettprodukter. Dette må være en rettesnor for videre
utvikling av kollektivtrafikken i årene fremover.
Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette vises
både i form av nye og mer miljøvennlige energibærere,
særlig utviklingen av busser og ferger som går helt eller
delvis på elektrisitet, digitaliseringen og automatiseringen
av samfunnet. Dette vil få store konsekvenser for
kollektivtrafikken i årene som kommer. Det blir en viktig
oppgave å tilpasse tilbudet til denne utviklingen samtidig
som man må forholde seg til de økonomiske rammer
som gjelder.
Vi takker operatører, kommuner og samarbeidspartnere
for et godt samarbeid i 2016. En særlig takk til alle som reiser
kollektivt. Vi har som klar målsetting at vi i stadig sterkere
grad kan leve opp til vårt kundeløfte om en enkel
og god reise.
God lesning!
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Ivar B. Prestbakmo (SP),
Fylkesråd for samferdsel og miljø

Over 14 millioner passasjerer
I likhet med 2015 har 2016 vært et godt kollektivår for Troms fylke. Det har
vært en positiv passasjerutvikling, og vi har for første gang passert 14 millioner
passasjerer. Dette er en oppgang på 600.000 passasjerer på buss, båt og ferge
fra 2015.
Mange årsaker
Ivar B. Prestbakmo (SP), fylkesråd for samferdsel og miljø,
peker på flere grunner til denne veksten.
- Det er spesielt i byene veksten er stor. Fra å ha hatt en
negativ passasjerutvikling i flere år har Harstad snudd
utviklingen, og har en vekst på 5%. I Tromsø har veksten
vært på 5,8%. Belønningsordningen har gjort oss i stand
til å gjennomføre en rekke tiltak i Tromsø, noe vi har
sett resultatene av i 2016. Blant annet med økt frekvens
på byrutene. I Harstad har vi en finansiering gjennom
Harstadpakken, og vi har brukt midlene til å forenkle rutene
og øke frekvensen.

8

Flere grep i 2017
Det skal bli enda enklere å reise kollektivt i 2017. Blant annet
med innføring av sanntids system i Harstad og Tromsø. Slik
at du som passasjer enklere skal vite når ditt transportmiddel
kommer, og hva som er eventuelle årsaker til avvik. I tillegg
til byene skal vi benytte oss av opsjonen om å iverksette
dette systemet i regionbussene, og på noen av båt- og ferge
rutene i fylket.
- I tillegg til sanntids system gjør vi det rimeligere for unge å
reise kollektivt, når vi hever grensen for barnebillett fra 16 til
18 år. Mobilletten, som har hatt en flott utvikling i 2016, vil
også bli enda mer attraktivt når rabatten øker fra 10 til 20%
på buss og båt, og til 30% på ferge, sier Prestbakmo.

Harstad
Troms fylkeskommune har forpliktet seg til å få opp
kollektivandelen i Harstad.
- Den forpliktelsen skal vi imøtekomme ved å gjøre det mer
attraktivt å reise med buss, forteller Prestbakmo. Det skal
gjennomføres flere tiltak for å gjøre bussen mer
attraktiv i Harstad.

«Folk ønsker å reise kollektivt i Troms.
Vi har klimatiske og andre utfordringer,
men vi er i stand til å gi et godt kollektiv
tilbud, og vi ønsker å gi et enda bedre.»

Kollektivtiltakk
i Harstad

RUTER
6 gjennomgående hovedruter med
Kanebogen, sentrum og Sama som
større holdeplasser og knutepunkt.

- Ivar B. Prestbakmo, Fylkesråd for samferdsel og miljø

Tromsø
I Tromsø er målet 20% kollektivandel innen 2020. Gjennom
belønningsordningen er det satt av 260 millioner kroner til
kollektivsatsing i Tromsø. Ordningen har varighet fram til
2018. Dette har kommet kollektivreisende i Tromsø til gode
gjennom for eksempel ekspressruter, sanntidssystem og
oppgradering av holdeplasser.
- Gjennom Tenk Tromsø samarbeider vi med Tromsø
kommune og Statens Vegvesen for å kunne komme dit at
vi kan framforhandle en bymiljøavtale med staten, som vil
kunne bety en formidabel investering på 8 milliarder kroner
over 20 år. Hvis vi blir en del av Bymiljøavtalen vil midlene
brukes til å ruste opp veiene med kollektivfelt, gang- og
sykkelstier, sier Prestbakmo.
Utfordringer
- Folk ønsker å reise kollektivt i Troms. Vi har klimatiske
og andre utfordringer, men vi er i stand til å gi et godt
kollektivtilbud, og vi ønsker å gi et enda bedre. Spesielt
skaper fremkommelighetsproblemer en del utfordringer
for oss. Det er viktig at vi samarbeider med operatørene og
myndighetene om å løse dette, forklarer Prestbakmo.
Nye anbud
I 2017 skal Troms fylkeskommune ut med nye anbud
på buss, båt og ferge. Stikkord for disse anbudene er
miljø og frekvens. Regjering og Storting har vedtatt at
kollektivtransporten i 2025 skal basere seg på lav- og
nullutslippskjøretøy, noe også vi i Troms må bestrebe oss på
å få til. For å nå dette målet vil kravene til miljø være sentral
i de kommende anbudene. Troms fylkeskommune tar med
seg erfaringene fra tidligere anbud inn i den nye perioden,
med mål om å bygge et miljøvennlig og bærekraftig
transporttilbud for fremtiden.

RUSHTID
Hyppigere avganger om
morgen og ettermiddag.

HOLDEPLASSER
Oppdatering av
holdeplasser.

SANNTID
Innføring av sanntid på
alle rutebusser.

INFORMASJON
Fyldig informasjon
på holdeplassene.
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Hovedtrekk for 2016
Presentasjon av hovedtrekk, utvikling og status for
kollektivtrafikken i Troms fylke for 2016.
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KOLLEKTIVTRAFIKKEN I TROMS

HOVEDTREKK 2016

REKORDVEKST I TROMS
Passasjerer
på ferger i Troms

Over 600 000 flere enkeltreiser i 2016.

+4,5%

Antall kollektivreiser i Troms har vært økende over flere år, og 2016
ble nok et toppår med økning på 4,5 % fra 2015.

824 032

Ferger
Personbilenheter

Kollektiv
totalt i Troms

+5,5%

+4,5%

1 066 981

14 182 733
+616 372 reisende

Hurtigbåt

+3,6%

(Passasjer +

)

Tett på 14,2 millioner enkeltreiser ble gjennomført i Troms i
fjor og man økte dermed med over 600 000 fra året før. Den
største økningen ser vi i bussbruken i Tromsø by med 5,8 % flere
enkeltreiser. Økningen sees i sammenheng med økt rutetilbud i
byen og stimulerende pristiltak på bussreiser.
Også Harstad leverer i 2016, og kollektivtrafikken økte med
5 % fra året før. Fra 1. januar 2016 fikk byen innført en av landets
mest rabatterte billetter for å stimulere innbyggerne til å velge
buss foran bil. Det har også vært iverksatt mindre ruteendringer
som et ledd i overgangen til ny og gjennomgående ruteplan for
kollektivtrafikken i Harstad pakken. Tiltakene har hatt synlig effekt på
antall kollektivreiser i hjertet av Sør-Troms.

287 214

For hurtigbåtene i Troms var 2016 preget av stabile seilingsforhold
og dermed også høy regularitet. Totalt hadde hurtigbåtene en
økning på 3,6 % og fraktet til sammen 287 214 passasjerer langs
havets E6.

Buss
i Troms

+4,6%

På fergene i Troms var det 824 032 reisende, dette utgjør en økning
på 4,5 % i forhold til 2015. Antall personbilenheter (PBE) økte
med 5,5 % i 2016 og til sammen fraktet fergene
i Troms 1 066 981 PBE.

12 004 506

PASSASJERERUTVIKLING
14 400 000
14 200 000

4,5%

13 800 000

1,4%

+3,6%

824 032

+4,5%

1 066 981

+5,5%

passasjerer ferger

13 200 000
13 000 000

2013
13 274 917

12

287 214

passasjerer hurtigbåt

0,7%

13 600 000

2

+4,6%

passasjerer buss

14 000 000

13 400 000

12 004 506

2014
13 466 232

2015
13 566 361

2016
14 182 733

kjøretøy på ferger (PBE)
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BUSS

TROMS

TIDENES ØKNING I
ANTALL BUSSREISER
Kraftig økning i de to største byene, og resten
av fylket holder seg stabilt.

Øvrig
27%

Totalt buss
i Troms

+4,6%
12 004 506

Tromsø
bybuss
73%

Den store økningen i antall kollektivreisende i Troms kan i
hovedsak tilskrives bussreisende i Tromsø by.
Harstad by har hatt en markant økning i 2016, dette til tross
av utfordringer med regularitet i trafikkbildet på grunn av
anleggsarbeid i forbindelse med Harstad pakken.
Regionrutene mellom Narvik, Tromsø og Alta er en viktig linje
fordi den knytter sammen de 3 nordligste fylkene. Linjene har hatt
en liten oppgang i 2016 og til sammen reiste 282 672 passasjerer
med disse linjene.
Busstilbudet i distriktene utenfor Tromsø og Harstad består
hovedsakelig av skoletransport og holdt seg på et stabilt nivå i
2016. På bussene i Nord-Troms var det en liten tilbakegang i 2016,
mens passasjertallet i distriktene Midt-Troms og Sør-Troms
fikk en liten oppgang.

+515 635 reisende

Buss
regionruter

Bybuss
Harstad

Bybuss
Tromsø

Buss
Senja

+1,2%

+5%

+5,8%

+1,9%

282 672

468 064

8 737 876

224 589

Buss
Nord-Troms

Buss
Sør-Troms distrikt

Buss
Tromsø distrikt

Buss
Midt-Troms

- 0,6%

+1,6%

- 0,7%

+1,4%

264 437

529 375

809 101

688 392
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BYBUSSENE

TROMSØ/HARSTAD

REISENDE MED DE
STØRSTE BYRUTENE I TROMSØ

BYBUSSENE
Bybussene i Tromsø og Harstad er de store
kollektivvinnerne i 2016

35

32

+482,5%*

- 46,6%

20

- 0,4%
28

42

24

+6,8%

Tromsø by er landets tredje beste by på kollektivandel. Det ble i
løpet av 2016 gjort ulike tiltak for å få flere til å reise kollektivt,
blant annet med prisjustering, utvidet rutetilbud og økt frekvens på
de store linjene. Dette har resultert i 475 169 flere enkeltreiser i
Tromsø i 2016, en økning på 5,8 % fra 2015.

+4,5%

+1,7%

34

33

26

+582,4%*

+4,5%

- 27,9%
*Kun 2 mdr. drift i 2015

20

Stakkevollan-Sentrum-Kroken

28

Bjørnebekken-Sentrum-Solligården

34

Sentrum-Giæverbukta-UNN

24

Giæverbukta-Sentrum-Kroken Sør

32

Sentrum-UNN-Hamna

35

UNN/UiT-Workinnmarka/Skoglyst

26

Giæverbukta- Sentrum-Tromsdalen

33

UNN/UiT-Sentrum-Fagereng-UiT/UNN

42

Stakkevollan-Sentrum-Storelv

DAGLIGE REISER I
TROMSØ OG HARSTAD

Harstad by fikk ved inngangen av 2016 innført betydelige rabattert
pris for reisende med periodebillett for å stimulere til økt bussbruk.
Det er i tillegg gjort enkelte tilpasninger og endringer i rutetilbudet
som et ledd i Harstadpakkens kollektivløft. Dette har resultert i
22 480 flere enkeltreiser i byen og er en betydelig økning på
5 % fra 2015.

Harstad
1 282 reiser

Tromsø
23 939 reiser

PASSASJERERUTVIKLINGEN
I HARSTAD BY

PASSASJERERUTVIKLINGEN
I TROMSØ BY
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HURTIGBÅT/FERGE

FORTSATT STOR VEKST
PÅ FERGENE I TROMS
Trenden fra 2015 fortsatte i 2016 med god vekst både for
personreisende og PBE. Til sammen ble det løst 824 032
enkeltbilletter på ferger i fylket og 1 066 981 PBE.

824 032
1 066 981

Den kraftige veksten kom til tross for at et av våre største samband
Stangnes-Sørollenes har hatt en nedgang på grunn av omfattende
veiarbeid på Fv. 848 på Ibestad.

Enkeltbilletter
(personer)

Personbilenheter
(PBE)

Sambandet Storstein - Nikkeby – Lauksundskaret økte med 4,5 %
antall reisende og 31,2 % PBE. Fra starten av 2016 ble rutetilbudet
styrket som følge av økt produksjon i fiskeindustrien på Arnøya,
hvilket gjenspeiler seg i statistikken.
På sommersambandet Gryllefjord-Andenes var det en økning på
PBE på 18,9 % men en liten tilbakegang på 0,2% i antall solgte
enkeltbilletter. Sommersambandet Botnhamn-Brensholmen hadde
en økning på henholdsvis 14 % PBE og 5,9 % flere reisende.

ØKNING I REISENDE PÅ
HURTIGBÅTER I TROMS
Totalt reiste 287 214 med hurtigbåter i Troms i 2016.
Dette er en økning på 3,6 % fra året før.

9,7%
0,5%
8,3%

LINJE 2 TROMSØ-HARSTAD
Hovedruta mellom Tromsø og Harstad står for den desidert største
andelen, og i fjor reiste 206 040 med ruta som er ett av landets
største hurtigbåtsamband (målt i antall reisende).
Ruta har i 2016 hatt svært høy regularitet og få kanselleringer
som følge av værforhold. Andelen reisende økte med 3,3 % fra
2015 til 2016.

3,1%

6,7%

71,7%

%-vis andel
Hurtigbåtpassasjerer

ØVRIGE LINJER

For de øvrige hurtigbåtrutene er det mindre endringer fra 2015.

Tromsø-Finnsnes-Harstad

Linje 4 (Tromsø-Vikran-Tennskjær-Lysnes) har hatt en liten
nedgang. Ruta er tilpasset til å fungere som avlastning til linje 2
dersom linje 2 kanselleres eller går full. Stabile værforhold og
innføring av muligheten for plassreservasjon på rute 2 har medført
en liten reduksjon i antall passasjerer.

Tromsø-Skjervøy

Linje 6 (Harstad-Bjarkøystedene-Senja) har det vært en
økning på 12 % fra 2015 som følge av et bedre tilpasset rutetilbud,
pågående anleggsarbeid i Bjarkøyforbindelsen samt turisme.

Skjervøy-Kværnangen

Tromsø-Vikran-Tennskjær-Lysnes
Sommarøy-Tussøy-Sandneshamn
Harstad-Bjarkøystedene

15
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TROMS MOBILLETT

MOBILLETTEN ER EN VINNER

Hurtigbåt
1,5%

Troms var det første fylket i landet som presenterte en
betalingsløsning via mobil som kunne benyttes både på buss,
båt og ferge. Siden innføringen i mai 2014 har mobilletten som
betalingsmiddel vokst kraftig, og det ble fra 1. januar 2016 innført
10 % rabatt på reisen ved bruk av mobillett.
Den første måneden mobilletten var i salg ble det solgt 4199
reiser, og til sammenligning ble det i desember i 2016 solgt 67
112 mobilletter. Mobilletten kan sies å være en stor suksess, og fra
1. mars 2017 ble det innført samme rabattordning på mobillett som
ved bruk av Tromskortet – altså 20 %.

Ferger
5,8%

Fordeling solgte
mobilletter

I 2014 ble det solgt 98 548 mobilletter, i 2015 ble det solgt 365
119 og i 2016 ble det solgt 673 810. Det ser altså ut som om
mobilletten er kommet for å bli, og det forventes en økning også i
inneværende år etter at det ble innført lik rabattordning på mobillett
som på Tromskortet.

673 810 mobilletter

624 622
passasjerer

624 622

10 107

624 622

10 107

39 081

10 107

39 081

ANTALL SOLGTE MOBILLETTER

passasjerer

passasjerer

passasjerer

passasjerer

passasjerer

passasjerer

passasjerer

SOLGTE BILLETTER MED TROMS MOBILLETT

39 081
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Buss
92,7%
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Oppsummering av 2016
Troms fylkestrafikk er fra 1.1.2016 en avdeling i Samferdsels- og miljøetaten i
Troms fylkeskommune. 2016 er første året vi ikke lenger er et fylkeskommunalt
foretak. Oppgaver og ansvar er i hovedsak som tidligere, og Fylkestinget har
vedtatt at logo og lokalisering med hovedkontor på Finnsnes skal bestå.
Økonomi
I 2016 fikk vi et mindreforbruk på ca. 10,2 mill. kroner i
forhold til regulert budsjett. Hovedårsakene til dette er:
•• Økte billettinntekter som følge av økt produksjon og
flere reisende på buss i Tromsø by, samt generell økning i
billettinntektene på de fleste fergesambandene.
•• Lavere kostnadsvekst på kontraktene enn forutsatt i
budsjettet bl.a. som følge av lavere oljepriser.

fylket gjennomføres i Tromsø by. Det er også gledelig å se at
antall reiser i Harstad by økte med 5 prosent fra 2015 til totalt
468 000 reiser i 2016.

Regulert netto budsjettramme for 2016 var på 563,7 mill.
kroner. Totale brutto kostnader var på 939,1 mill. kroner,
og de samlede billettinntektene på 373 mill. kroner. Øvrige
inntekter var på 12,6 mill. kroner.

For hurtigbåtene er linje 2 (Tromsø-Finnsnes-BrøstadbotnEngenes-Harstad) den klart største med 206 040
gjennomførte reiser. Dette er en økning på 3,5 prosent fra
2015. Totalt ble det gjennomført 287 214 reiser med våre
hurtigbåter i 2016, en økning på 3,3 prosent fra året før.

Reisestatistikk
Det er i 2016 gjennomført nesten 14,2 mill. reiser i Troms
fylke. Dette er en økning på 4,5 prosent fra 2015. Dette er
den sterkeste veksten vi har hatt på lenge. I Tromsø by ble
det gjennomført over 8,7 mill. reiser i 2016, en vekst på 5,8
prosent fra året før. Over 60 prosent av alle kollektivreiser i
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For buss totalt er det gjennomført 12 mill. reiser i 2016. Dette
er en økning med 4,6 prosent fra året før. Det er vekst i antall
reiser i de fleste kontraktsområder, men hovedforklaringen
skyldes veksten i Tromsø by.

Antall registrerte passasjerer på ferger økte med 4,5 prosent
til 824 000 reiser i 2016, mens antall kjøretøy økte med 5,5
prosent til nesten 1 070 000 personbilenheter (PBE).

Ruteproduksjon
Samlet ruteproduksjon for 2016 var
på nesten 13 mill. km. Dette er en
økning på over 200.000 km fra året før.
Produksjonen fordeler seg slik:
(se tabell til høyre)
Største kontrakt – buss i Tromsø
(omfatter også Balsfjord og Karlsøy) –
utgjør 5.734.770 km. Produksjonen i
Tromsø by er økt med 176.073 km fra
3.855.249 km i 2015 til 4.031.322 km i
2016. Dette er en økning på 4,6 prosent
på byrutene, og hovedforklaringen
er økt frekvens og innføring
av ekspressruter fra november
2015. Økningen er finansiert med
belønningsmidler.

Kilometerproduksjon
Ruteproduksjon
2016

Ruteproduksjon
2015

Buss*

11 722 964 km

11 539 063 km

Ferge

712 716 km

687 037 km

Hurtigbåt

560 633 km

546 492 km

12 996 313 km

12 772 592 km

Sum
*

Tallene er eksklusiv tilrettelagt skyss og skoleskyss utført med drosje.

Kundeservice
Forenkling for de reisende er viktig
for TFT. Troms Mobillett er viktig i så
henseende. Denne ble lansert for hele
fylket i januar 2015. Ved årsskiftet
2016/2017 selges det om lag 70.000
billetter pr måned med Troms Mobillett.
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Andel billetter som selges som Mobillett er økende. I 2016
ble det solgt 673 810 mobilletter, og for 2017 blir dette
tallet å vokse sterkt som følge av lik rabatt på Mobillett og
Tromskortet.
Tromskortet er fra mars 2017 innført på alle fergesamband
i fylket etter at 3 samband på nettokontrakt også har fått
innført Tromskortet. Tromskortet kan dermed brukes på all
kollektivtrafikk i hele fylket.
Sanntidssystem er lansert i Tromsø og Harstad i mars 2017.
Dette innebærer en betydelig forbedring av kundeservicen
i form av oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om
gjennomføringen av rutetilbudet i våre to største byer. Som
del av sanntidssystemet er det også innført automatisk
holdeplassopprop både innvendig og utvendig, og dette
gjør tilbudet mer tilgjengelig for flere.
Kontrakter
I løpet av 2016 var det oppstart av ny kontrakt på
hurtigbåtlinje 9 Skjervøy - Kvænangen og Skjervøy Vorterøy. Fartøyet på sambandet har flere funksjoner.
I tillegg til at båten frakter reisende har den kapasitet til å
frakte gods. Det er også en samarbeidsavtale med UNN
om at båten skal ta ambulanseoppdrag.
Torghatten Nord er operatør.
Nye kontrakter for sommerfergesambandene Botnhamn Brensholmen og Gryllefjord - Andenes hadde oppstart våren
2016. Sistnevnte samband er et samarbeid med Nordland
fylkeskommune. Torghatten Nord er operatør på disse
sambandene.
Ingen nye busskontrakter hadde oppstart i 2016, men i
februar 2017 startet Bussring kjøring av servicerutene
i Tromsø. Rutene betjenes av en minibuss.
Mange av våre kontrakter nærmer seg utløp av
kontraktsperiode. Det betyr at det vil bli gjennomført
mange anbudskonkurranser i løpet av 2017. Blant annet kan
det nevnes at det skal gjennomføres konkurranser for ny
hurtigbåtkontrakt på linje 2 (Tromsø-Finnsnes-Harstad), linje
3 (Tromsø-Skjervøy) og linje 4 (Tromsø-Lysnes-Tennskjær),
og for ny busskontrakt i Tromsø.
Administrasjon
Pr mai 2017 er det 28 ansatte i TFT; 15 ved hovedkontoret på
Finnsnes; 6 ved kundesenteret i Tromsø; 2 ved kundesenteret
i Harstad, og fem ved avdelingskontoret i Tromsø. Antallet
inkluderer prosjektstillinger
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2
Avdelinger
og oppgaver
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Sammen om
de reisende
Troms fylkestrafikk (TFT) er en avdeling under etaten for
samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune. TFT har 28
ansatte per mai 2017 fordelt på de de tre avdelingene stab,
marked og transport.
TFT har ansvaret for å drive kollektivtrafikk i Troms fylke.
Dette innebærer alt fra ruteplanlegging og markedsføring
til utlysning av anbud og oppfølging av kontrakter. TFT
er ikke eier, men baserer seg på drift av kollektivtrafikken
gjennom kontrakter. Kontraktene omhandler alt fra tjenesten
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til ekspeditøren som tar imot båten på kaia, terminaler/
venterom, buss, båt eller ferge.
TFT har en klar bestilling om å bidra til å oppnå politiske
målsettinger om vesentlig vekst i bruk av kollektive
transportmidler. TFT har et kundeløfte om en enkel og god
reise, og i 2016 valgte mer enn 14 millioner mennesker å
reise kollektivt.

Daglig leder

Økonomi
Stab

Admin/HR
Stab

Transport

Kommunikasjon
Stab

Innkjøp
Stab

Marked

- Utvikle infrastruktur og trafikktilbud

- Kundeinformasjon/kundeservice

- Planlegge transportkapasitet

- Markedsanalyse

- Ruteplanlegging/reise

- Markedsføring

- Oppfølging operatør og

- Salg

avviksbehandling

- 177

- Rutedataforvaltning
- Skoletransport
- Teknisk drift
- IKT
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KOMMISJONÆRER

IT SYSTEMER

VAKTSELSKAP

TERMINALER
OG VENTEROM

150
KONTRAKTER

RENHOLD

BILLETTSYSTEMER

SKOLESKYSS*

EKSPEDITØRER
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*

Ordinær skoleskyss og tilrettelagt skoleskyss

HURTIGBÅT

BUSS

14 mill.
reisende i 2016

FERGE
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Vannø

Rebbenesøya
Ringvassøya

Vi dekker hele Troms

Reinøya
Vengsøya

Oversiktskartet viser ruter og samband i Troms,
med fargekoder for operatøransvar.
Breivikeidet
Tussøy

Tromsø

Kvaløya

Hillesøy
Sommarøy

Vikran
Tennskjær

Berg

arbeid
rift i sam

Deld

mune

Lenvik

lkeskom

rdland fy

med No

Torsken
Tranøy

Finnsnes

Senja

Buktamo

Brøstadbotn

Nordkjo

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

øya

Spildra
Arnøyhamn
Skjervøy
Burfjord

Karlsøy

Vorterøy

Buss

Uløy
Storslett

NOBINA
Kvænangen

Lyngen

BOREAL BUSS

Svensby
Kåfjord

TORGHATTEN BUSS

Lyngseidet

BUSSRING
Nordreisa
Kåfjord

TORBJØRN JOHANSEN BUSSER
RUNDHAUG BUSSRUTER
FURULY TURBUSS

Bybusser

osbotn

Storfjord

Hurtigbåt / Ferge
TORGHATTEN NORD
BOREAL SJØ
SOMMARØY CRUISE
NORLED
FJORD1
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Store prosjekter som
berører kollektive Troms
Sentrale virkemidler er med på å skape prosjekter som skal gjøre det
enda mer attraktivt å reise kollektivt i Troms. Initiativene er spesielt
synlige i Harstad og Tromsø. Begge byene er involvert i store prosjekter
som skal redusere biltrafikken.
Belønningsordning i Tromsø by
Siste del av 2015 signerte Tromsø kommune, Troms
fylkeskommune og samferdselsdepartementet en avtale om
en belønningsordning for å bedre kollektivtransporten og
senke bilbruken i Tromsø by i perioden 2015-2018.
Belønningsordningen er et viktig virkemiddel for å oppnå
målet om nullvekst i bruk av privatbil, og at enda flere velger
å bruke alternative transportmetoder. Dette innebærer at
man må legge til rette for at flere reisende i Tromsø velger å
gå, sykle eller tar bussen.
Midlene fra belønningsordningen har vært svært viktig når
det gjelder å øke kollektivandelen i Tromsø by.
Klare mål for kollektivtrafikken
Målsettingen frem mot 2018 er at antall kollektivreisende
skal økes med 20% (målt fra 2014), og at biltrafikken ikke
øker i samme periode.
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Tiltak som er iverksatt
Troms fylkeskommune stimulerer til at enda flere velger å
kjøre buss til jobb. I oktober 2015 ble det iverksatt nye ruter
med ekspressbusser som går direkte mellom de største
arbeidsplassene og relevante boligområder. Tiltaket fikk
en umiddelbar effekt, og bidro sterkt til at det i 2016 ble
gjennomført 475 169 flere enkeltreiser enn i 2015.
Midler fra belønningsordningen har også vært viktig for
å kunne anskaffe og innføre sanntidssystem på samtlige
ruter i Tromsø. Anbudet ble lyst ut våren 2016, og Troms
fylkestrafikk har jobbet godt med å få dette på plass
til lanseringen 28. februar 2017. Tilbakemeldingene
så langt tilsier at systemet er et godt verktøy både for
ruteplanlegging, sjåfører og reisende.

Det ble satt et krav til redusert reisetid på 5 minutter hver for
de 5 største busslinjene i Tromsø by innen utgangen av 2018.

Fra kollektivtrafikkens side er man godt innenfor
de målsetninger som er satt som forutsetning i
belønningsordningen. Andre tiltak er og vil bli iverksatt
i tiden som kommer, og målsetningen om å øke antall
reisende med 20 % i virkemiddelperioden ser ut til å være
innen rekkevidde.

Nullvekst i biltrafikken skal hovedsakelig nås gjennom:
- tiltak som fremmer kollektivtransport
- arealpolitiske virkemidler
- tiltak for sykkel og gange
- tiltak for å redusere personbiltrafikk

Harstadpakken
Gjennom Harstadpakken skal vegene i og rundt Harstad
oppdateres for å imøtekomme kravene om moderne
samferdsel. Kapasiteten på vegnettet har vært en flaskehals,
noe som har ført til køer og miljøproblematikk i

sentrum av byen.

Viktige tiltak

Målet for Harstadpakken
Midlene fra offentlig finansiering og bompenger skal brukes
til å sikre at Harstad i fremtiden har et transportsystem
som gir god og sikker fremkommelighet. Det første store
prosjektet med å bygge ut veinettet startet i 2015, og
kostnaden er beregnet til 1620 millioner kroner (2016).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finansieringen
Harstadpakken er et spleiselag mellom det offentlige og
private bilister, der bompenger utgjør 60% av finansieringen.
Resten kommer fra staten, Troms fylkeskommune og Harstad
kommune. Bomringen består totalt av åtte bommer, der den
siste settes i drift når tunnelen er ferdig.

Gjennomgående bussruter
Flere avganger
Sanntid
Oppgradering av bussholdeplasser
Kollektivfelt
Tryggere og bedre for gående
og syklende
7. Mindre trafikk i sentrum, som gir
bedre miljø og utviklingsmuligheter
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Dialog for fremtiden
I 2017 skal nye, store anbudskontrakter lyses ut. Dette blir andregenerasjons
bruttokontrakter for kollektivtrafikken i Troms. Troms fylkestrafikk (TFT) har
brukt erfaringene fra tidligere anbud til å forberede de nye anbudene på buss,
båt og ferger i hele fylket.
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Andregenerasjons anbud
Når grunnlaget skal legges for de nye bruttokontraktene er
det viktig at nasjonale mål for miljø møter fylkets visjoner og
økonomiske rammer. Dette skal til syvende og sist munne ut
i et enda bedre kollektivtilbud i Troms.

Dialogkonferanser for fremtiden
For å skape en felles arena for meningsutvekslinger ble det
besluttet å avholde dialogkonferanser i forbindelse med
utlysning av anbud på hurtigbåt, ferger og busstjenesten i
Tromsø by.

Jobben som er gjort tidlig i denne fasen var viktig for
at fylkestinget kunne ha best mulig grunnlag for sine
beslutninger når de la rammene for kollektivtrafikken
i Troms.

Det ble arrangert åpne dialogkonferanser der det ble
orientert om faktagrunnlag og økonomiske rammer. Med
en åpen og uformell tone ble også tanker om muligheter
i fremtiden presentert, og det ble oppfordret til at alle
oppmøtte kom med konstruktive innspill.

Store kontrakter
på anbud i 2017
HURTIGBÅT
•• Linje Tromsø-Harstad,
Tromsø-Skjervøy og Tromsø-Lysnes
lyses ut i en kontrakt
Kontraktene
Totalt har TFT ansvaret for omkring 150 kontrakter. Dette
inkluderer alle avtaler fra brøyting til de store kontraktene
på buss, båt og ferge. Virksomhetene og menneskene
som omfattes av kontraktene danner stammen for
kollektivtilbudet i Troms. Et godt forarbeid er derfor helt
avgjørende for resultatet.

BUSS
•• Tromsø
•• Midt-Troms og Senja
(utlyses i en kontrakt.)
•• Nord-Troms
FERGE
•• Hansnes-Stakkvik
•• Lyngseidet-Olderdalen
og Breivikeidet-Svendsby
utlyses samlet i én kontrakt
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Norsk forening
for kollektivtrafikk
Kollektivtrafikkforeningen er et nasjonalt samarbeidsorgan som jobber for å
gjøre kollektivtrafikken kundevennlig ved å profesjonalisere og effektivisere den.
Visjonen er at man skal verne miljøet ved å reise kollektivt, og redskapet for å
synliggjøre visjonen er samarbeid.
Kollektivtrafikkforeningen ble stiftet i 2007 og organiserer
offentlige aktører med ansvar for planlegging, kjøp og
markedsføring av kollektivtrafikktjenester. Tanken er at
man ved kunnskapsdeling skal styrke kollektivtrafikkens
konkurransekraft slik at flere reiser kollektivt. Vi har tatt en
prat med daglig leder i kollektivtrafikkforeningen,
Olov Grøtting.

«Vern miljøet – reis kollektivt»

og beslutningstakere må se viktigheten av dette for å få til et
fremtidsrettet samfunn. Vår jobb er å være kollektivtrafikkens
stemme på nasjonalt nivå.
- Hvilke arenaer deltar kollektivtrafikkforeningen på?
Kollektivtrafikkforeninga bidrar blant annet inn som
høringsinstans ovenfor departementer og direktorater.
Vi samarbeider også tett med NHO Transport fordi
våre medlemmer er avhengige av et godt samarbeid
med næringa.

- Kollektivtrafikkforeningens visjon

- Hva er kollektivtrafikkforeningas store styrke?
Foreningens styrke er helt klart at vi skaper møteplasser
for erfaringsutveksling på tvers av de geografiske
fylkesgrensene som skiller våre medlemsorganisasjoner.
Det er stor entusiasme når vi møtes i forum, komiteer og
arbeidsgrupper. Her deler man sine suksesshistorier og de
historiene om prosjekter man har opplevd at man ikke
lykkes med.
- Hvilken rolle har kollektivtrafikkforeningen nasjonalt?
Kollektivtrafikken er et regionalt ansvarsområde i hver
fylkeskommune og vi ønsker å bidra til at kollektivtrafikk i
større grad blir satt på den nasjonale dagsordenen. Politikere
34

«Sammen for flere og mer fornøyde kunder,
og sammen for miljøet»
- Kollektivtrafikkforeningens slagord

- Hvor viktig er det at medlemmene bidrar?
Det er helt avgjørende at alle bidrar for at vi skal få til et
nasjonalt samarbeidsorgan, uavhengig av om det er et fylke
med mye eller lite kollektivtrafikk. Det er fagkunnskapen
vi er ute etter, og den er viktig både i by og land.

Olov Grøtting,
Daglig leder,
Kollektivtrafikkforeningen

- Hvor viktig er foreninga i utforming av ny politikk på
kollektivtrafikkområdet?
Det er viktig å huske på at kollektivtrafikkforeningas rolle
ikke er politisk, men at vi yter et viktig bidrag ved faglige
råd som kan være med på å styrke grunnlaget i politiske
avgjørelser.

Kollektivtrafikk
foreningen

- Hva synes du om Troms fylkestrafikks bidrag i foreningen?
Troms fylkestrafikk utmerker seg godt og er aktive deltagere
i forum, komiteer og arbeidsgrupper. De er et godt
eksempel på at det ikke er størrelsen på organisasjonen som
avgjør hvor mye man kan bidra med, det er den faktiske
kunnskapen man sitter inne med. Troms er et allsidig fylke
og fylkestrafikk kan dele mye god kunnskap om både om
by og distrikt.

Kollektivtrafikkforeningens fokus
ligger på kompetansebygging, sam
arbeid, inspirasjon og ivaretagelse
av medlemmenes interesse er
kjernevirksomheten. Ved å samle
alle som planlegger kollektivtrafikk
på nasjonalt nivå sikrer man seg
at alle kan ta lærdom av andres
erfaringer, og at man løfter sentrale
problemstillinger. Det har vært en
prioritet for Troms fylkestrafikk å
være bidragsyter i dette arbeidet.

- Hvordan ser fremtidens kollektivbilde ut?
Vi ser at samfunnet får stadig mer automatisering og
digitalisering, og vi som bransje må ta inn over oss nye
trendene. Vi ønsker å se på hvordan vi som bransje kan
imøtekomme de reisendes behov ved å se på hva de nye
trendene kan tilføre. Et eksempel på digitalisering kan være
apper som kan gi hverdagen din mer enn en bussbillett. Et
tenkt tilfelle kan være at man for eksempel har en billett som
kan gjøre kundens daglige behov enklere ved å inneholde
flere elementer som bussreise, parkering og leie av sykkel.

TROMS FYLKESTRAFIKK
ER MEDLEM I:
1. Styret
2. Markedskomiteen
3. Forum for materiell og miljø
4. Forum for båt og ferge
5. Kontraktskomiteen
(sittende leder jobber i TFT)
6. Arbeidsgruppe i forbindelse med
ny norsk busstandard
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Bjørnar Berg,
Fagleder for økonomifunksjonen,
Troms fylkestrafikk

En stor aktør i et
utfordrende marked
Troms fylkestrafikk (TFT) har en omsetning på høyde med gigantene PEAB Bjørn Bygg og Nergård. Bjørnar Berg er fagleder for økonomifunksjonen i TFT,
og bidrar sammen med medarbeiderne til god forvaltning av et budsjett på
nesten én milliard kroner.
Pengene brukes til å gi innbyggere og besøkende i
Troms et best mulig kollektivtilbud til en attraktiv pris.
Billettinntektene står alene for 370 mill. kroner. Resten
kommer gjennom årlig tildeling av det fylkeskommunale
budsjettet.
Vanskelig start
TFT ble etablert som et fylkeskommunalt foretak samtidig
som man innførte de første bruttokontraktene (se fakta
boks). De første årene var preget underskudd, men siden
2015 har TFT levert overskudd.
- Det er ikke noe mål for oss å gå med overskudd. Vi skal
gå i balanse, og gi publikum et best mulig kollektivtilbud
for pengene. Finansieringen av kollektivtrafikken i
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Troms er todelt. Den største delen kommer gjennom
fylkestingets budsjettvedtak, og utgjør i underkant av 2/3
av finansieringen. I 2014 ble budsjettrammen økt med 45
millioner kroner, noe vi føler var en riktig justering i forhold
til nivået som gjenspeiles i kontraktene. Siden denne
økningen har vi hatt en sunn økonomi, forteller Bjørnar Berg.
Foretaket, som fra 1. januar 2016 ble omorganisert til å
være en avdeling i Samferdsels- og miljøetaten i Troms
fylkeskommune, fikk en margin på under 1% i 2016.
Marginene er små, og utslagene kan bli store som følge av
indeksreguleringer underveis i regnskapsåret.

Liten avdeling med mange oppgaver
Økonomifunksjonen i TFT har til nå bestått av 4
medarbeidere. Fra mai 2017 er den styrket med ett
årsverk. Økonomifunksjonen bidrar til god forvaltning av
milliardbudsjettet. Blant oppgavene er å føre regnskap
for TFT, herunder godtgjørelser til våre operatører og
billettinntekter spesifisert per samband. Den viktigste og
mest krevende oppgaven er å ha ansvaret for 370 millioner
kroner i billettinntekter, blant annet ved å følge opp og
forebygge avvik gjennom kontrollrutiner.
- Vi har mange operatører og enda flere kontrakter.
Totalt skal vi ha kontroll på billettinntektene fra 162
bussruter fordelt på 15 kontrakter, 7 hurtigbåtruter fordelt
på 5 kontrakter og 16 fergesamband fordelt på 8 kontrakter.
Våre ansatte gjorde i 2016 en formidabel jobb med å hente
inn og føre kontroll med 370 millioner kroner. I 2017 er
budsjetterte billettinntekter 381,6 millioner kroner,
sier Berg.
De største inntektskildene er enkeltruter i Tromsø by.
Linje 20 (Stakkevollan-sentrum-Kroken) med 1.753.370
passasjerer, linje 42 (Stakkevollan-sentrum-Storelv) med
1.376.655 passasjerer og linje 24 (Giæverbukta-sentrumKroken) med 1.169.106 passasjerer. Hurtigbåtrute 2,
Tromsø-Finnsnes-Harstad, er også en betydelig inntektskilde
med ca. 55 millioner kroner i billettinntekter (2016).

Prosentvis fordeling
billettinntekter 2016

Hurtigbåt 17%

Buss 45%

kontraktene er bygget opp på avgjør om de reguleres
forskuddsvis, 2 ganger i driftsåret eller etterskuddsvis.
Budsjettet for neste år utarbeides rundt august/september
fra forventningene som råder i markedet og sentrale føringer
på det tidspunktet. Dersom vi i våre budsjettforutsetninger
bommer med 0,1% i forventet indeksutvikling medfører
det et budsjettmessig avvik på ca. 1 million kroner,
forklarer Berg.
Overskuddet i 2016 på 10,2 millioner kroner kommer
i hovedsak fra økte billettinntekter, som følge av økt
passasjertall og besparelse i kontrakten på grunn av
lavere indeksutvikling enn antatt. TFT oppnådde ny rekord
i passasjertallene for 2016 med hele 14,2 mill passasjerer.
Dette viser at tiltakene som er iverksatt, blant annet
taksttiltak i Harstad og Tromsø, har gitt ønsket effekt.
Effektiv
TFT driver kostnadseffektivt, og det produseres mye
kollektivtrafikk for pengene. Ressursbruken i TFTs
administrasjon er lavere enn landsgjennomsnittet.

Økonomifunksjonen
ved TFT består av:
Gro Fossbakk, økonomikonsulent
Ruth Myrli, økonomikonsulent
Marit Hind, økonomirådgiver
Gry Estensen, regnskapskonsulent
(fra 1. mai 2017)
Bjørnar Berg, fagleder økonomi

Ferge 13%

Dette er
bruttokontrakt
Skoleskyss 25%

Indeksregulering
Anbudskontraktene med operatørene går over flere år, og
godtgjørelse til operatørene er indeksregulert. Svingningene
i indeks kan gi store utslag på årsresultatet, og den knappe
prosenten som stod igjen på bunnlinjen i 2016 kunne fort
blitt spist opp hvis indeksen hadde utviklet seg annerledes.
- Kontraktene reguleres i hovedsak av ulike indekser for
lønn, drivstoff, NIBOR rente og konsumpris. Og måtene

1. Operatøren mottar fast oppgjør
for utført kjøring.
2. Troms fylkeskommune ved TFT
har inntektsansvaret og
risikoen med svingninger i
billettinntektene.
3. Det utbetales
bonuser for
INFORMASJON
Fyldig
informasjon
oppnådd
resultatmål
til operatør.
4. Billettpriser
vedtas av Fylkespå holdeplassene.
rådet, og brukes blant annet
som virkemiddel til å få flere til
å reise kollektivt.
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177 - Med hjerte for kunden
Med over 14 millioner reiser i Troms fylke er det viktig å ha et velfungerende
kundesenter. Vi har tatt en prat med teamlederen for kundesenteret i Tromsø.
Stine Myrvoll smiler bredt i det hun åpner døren inn
til kundesenteret i Tromsø. Utenfor er det hektisk
byggeaktivitet med oppføring av den nye havneterminalen.
- Det blir bra når den nye terminalen kommer opp. Både
for de som skal jobbe der og for passasjerene som trenger
et godt sted å være mens de venter. Kollektivtilbudet er
bedre enn noensinne, og vi har jobbet langsiktig for å gi
passasjerene enda bedre tilgang på informasjon. Da er det
godt å se at fasilitetene for de reisende også forbedres,
sier Myrvoll.
Ansiktet utad
Kundesenteret er Troms fylkestrafikks ansikt utad.
Kundesenteret har flere kontaktpunkter i fylket med
lokaliteter i Tromsø, Harstad og på Finnsnes. I tillegg er det
mange som tar kontakt på nett og telefon. Kundesentrene
sysselsetter 7 faste ansatte i tillegg til en rekke
tilkallingsvikarer som hjelper til ved behov.
- Vår rolle er å yte god service gjennom dialog med reisende
i hele fylket. Gjennom tilgjengelighet og god informasjon
har vi som mål å gi de reisende en god opplevelse,
forteller Myrvoll.
Mange klarer seg selv ved å bruke selvbetjeningsløsningene
som finnes på nett. Andre trenger litt mer bistand. Spesielt
om tekniske spørsmål. Og kundesenteret får stadig flere
henvendelser fra fremmedspråklige.
Fra 177 til support
Overgangen fra Ruteopplysningen 177 til kundesenter
har vært stor.
- Tidligere var vår rolle i stor grad knyttet til ruteopplysning
gjennom 177. Dette behovet har endret seg over tid i takt
med at vi har lagt til rette for selvbetjeningsløsninger.
Nå har vi flere henvendelser som dreier seg om support,
kan Myrvoll fortelle.
Hjelp til selvhjelp
Etter at Troms fylkeskommune fikk ansvaret for
kollektivtrafikk i Troms er mange av de tidligere assisterte
tjenestene gjort tilgjengelig digitalt. Nå kan man f.eks
fylle på Tromskortet i nettbutikken og kjøpe billetter via
mobiltelefonen. Myrvoll forteller at selv om mange klarer
seg selv så har ikke kundesenteret fått mindre å gjøre.
- Arbeidsoppgavene har blitt flere. Nå er vi nesten som en
trafikksentral eller kontrollrom på en flyplass. Med det nye
sanntidssystemet har vi full oversikt over trafikkbildet til
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Stine Myrvoll,
Teamleder kundeservice,
Troms fylkestrafikk

enhver tid. Og vi bruker de opplysningene systemet gir
oss til å informere de reisende. Vi bruker sosiale medier,
websiden og sanntids-appen til dette. Og vi ser at
det fungerer. Selv om det har vært en strevsom vinter
med vanskelige forhold på veien og sjøen har antallet
henvendelser inn til oss gått ned. Sannsynligvis fordi
vi er i forkant med å gi informasjon ut.
Passasjerene kommer i kontakt med kundesenteret via
telefon, kontaktskjema på internett, sosiale medier eller
ved å møte opp personlig på ett av de tre kundesentrene.
I tillegg er det planlagt en kundechat på tromskortet.no.
Hva koster det?
Mennesker vil snakke med mennesker. Selv om mye
informasjon og funksjoner er gjort tilgjengelig digitalt
er det fortsatt mange som henvender seg personlig til
kundesenteret. Og det er noen spørsmål som ofte går igjen.
- Mange kontakter oss for å spørre om priser og om det er
lov å ha med hund om bord i bussen. Samtidig er det fortsatt
en del som ringer inn og spør om rutetider. Når det nærmer
seg sommeren får vi mange spørsmål om sommerfergene.
Og så er det en del spørsmål som rett og slett ikke lar seg
besvare. For eksempel om hurtigbåten går neste dag. Det er
et spørsmål som ofte blir stilt under perioder med dårlig vær
og innstillinger, forteller Myrvoll.

Du skal høre mye
Av og til dukker det opp historier som krydrer hverdagen på
kundesenteret, og Myrvoll forteller om en gang en kunde
ringte inn med en spesiell problemstilling.
- Jeg husker spesielt én historie. Det var høst, og vi skulle
stille klokka en time tilbake. Det ringte inn en eldre herre
som lurte på når halv ni bussen ville gå påfølgende morgen.
Vi kunne opplyse om at bussen ville gå som vanlig, men at
han måtte huske å stille klokka så han ikke kom til feil tid.
Han ville ikke stå opp midt på natta for å stille klokka, så vi
foreslo at han heller kunne stille den en time tilbake når han
la seg for kvelden. Det kunne han ikke like, og svarte tilbake:
“Jeg legger meg alltid halv elleve på kvelden. Hvis jeg stiller
klokka blir den halv ti, da legger jeg meg en time for tidlig!”

«Nå er vi nesten som en trafikksentral eller
kontrollrom på en flyplass. Med det nye
sanntidssystemet har vi full oversikt over
trafikkbildet til enhver tid. Og vi bruker
de opplysningene systemet gir oss til å
informere de reisende.»
- Stine Myrvoll, Teamleder kundeservice, Troms fylkestrafikk
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Oversikt kontrakter
Buss
Rute området

Operatør

Kontraktsstart

Kontraktsslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse pr år

Nord- Troms

Torghatten Buss

01/08/2010

31/07/2018

1 år

26,9 mill. kr

Regionruter

Torghatten Buss

01/08/2010

31/07/2018

1 år

24,9 mill. kr

Midt- Troms

Cominor AS

01/11/2010

31/10/2018

1 år

53,4 mill. kr

Senja

Cominor AS

01/10/2010

30/09/2018

1 år

20,4 mill. kr

Sør- Troms

Boreal

01/05/2011

30/04/2018

2 år (1+1)

49,8 mill. kr

Tromsø - området

Nobina

01/02/2012

31/01/2019

2 år (1+1)

192,5 mill. kr

Serviceruter Tromsø

Nobina

01/02/2012

31/01/2017

0 år

0,6 mill. kr

Serviceruter Tromsø

Bussring

31/01/2017

31/07/2019

2 år (1+1)

1,1 mill. kr

Buss - Skolebil
Kommune

Operatør

Kontraktsstart

Kontraktsslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse pr år

Skolebil Balsfjord

Torghatten Buss

01/10/2014

31/01/2019

2 år (1+1)

3,5 mill. kr

Skolebil Bardu

Furuly Turbuss

18/08/2104

31/10/2018

1 år

2,6 mill. kr

Skolebil Dyrøy

Boreal Buss

01/10/2014

31/10/2018

1 år

1 mill. kr

Skolebil Lyngen

Torghatten Buss

18/08/2104

31/07/2018

1 år

3,6 mill. kr

Skolebil Målselv

Bussring

01/10/2014

31/10/2018

1 år

2,9 mill. kr

Skolebil Nordreisa

Rundhaug Bussruter

01/10/2014

31/07/2018

1 år

4,4 mill. kr

Skolebil Storfjord

Torbjørn Johansen
Busser

18/08/2104

31/07/2018

2 år (1+1)

4,5 mill. kr

Skolebil Sørreisa

Bussring

01/10/2014

31/10/2018

1 år

1 mill. kr

Skolebil Torsken

Boreal Buss

01/10/2014

31.09.2018

1 år

0,5 mill. kr

Tilrettelagt skyss
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Området

Operatør

Kontraktsstart

Kontraktsslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Balsfjord kommune

Bussring

01/01/2015

31/07/2017

0 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

Senja Rutebil

01/10/2015

31/07/2019

0 år

Lyngen kommune

Lyngen buss

01/01/2015

31/07/2017

0 år

Målselv kommune

Bussring

01/01/2015

31/07/2017

0 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

Hurtigbåt
Strekning

Operatør

Kontraktsstart

Kontraktsslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse pr år

Rute 2

Boreal Sjø

01/01/2010

31/12/2019

0 år

61,4 mill. kr

Rute 3 og 4

Boreal Sjø

01/01/2015

30/04/2018

0 år

19,9 mill. kr

Rute 5

Sommarøy Cruise

01/01/2010

31/12/2019

0 år

3,1 mill. kr

Rute 6

Boreal Sjø

01/01/2010

31/12/2019

0 år

16,6 mill. kr

Rute 8 og 9

Torghatten Nord

01/05/2005

01/02/2016

0 år

14,5 mill. kr

Rute 2
Rute 3
Rute 4
Rute 5
Rute 6
Rute 8
Rute 9

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

Ferge
Strekning

Operatør

Kontraktsstart

Kontraktsslutt

Antall gjenstående
opsjonsår

Godtgjørelse pr år

Hansnes - Stakkvik

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2019

0 år

15,3 mill. kr

Mikkelvik - Bromnes

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2019

5 år

16,5 mill. kr

Belvik - Vengsøy

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2019

5 år

20,7 mill. kr

Rotsund - Havnnes

Torghatten Nord

01/01/2010

31/12/2019

5 år

15,1 mill. kr

Stangnes - Sørrollnes

Norled

01/02/2014

31/12/2019

3 år

26,1 mill. kr

Storstein - Lauksundskaret

Torghatten Nord

01/05/2014

30/04/2020

3 år

19,8 mill. kr

Hansnes - Vannøy

Torghatten Nord

01/05/2014

30/04/2020

3 år

35,2 mill. kr

Stornes - Bjørnerå

Norled

01/02/2014

31/12/2019

3 år

22,2 mill. kr

Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy

Norled

01/02/2014

31/12/2019

3 år

17 mill. kr

Refsnes - Flesnes*

FJORD1

01/01/2011

31/12/2018

0 år

22,7 mill. kr

Breivikeidet - Svendsby*

Norled

01/01/2012

31/12/2019

0 år

11,1 mill. kr

Lyngseidet - Olderdalen*

Norled

01/01/2012

31/12/2019

0 år

10,4 mill. kr

Botnhamn-Brensholmen

Torghatten Nord

28/04/2016

04/09/2016

1 år

6,9 mill. kr

Gryllefjord-Andenes

Torghatten Nord

20/05/2016

04/09/2016

1 år

11,9 mill. kr

*

Nettokontrakt
Ved nettokontrakter beholder operatør inntekten på sambandet.
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Ferga er vår vei
Hvert år transporteres det laks for milliarder av kroner fra øysamfunnene i
Nord-Norge. Fergene spiller en viktig rolle for å kunne transportere den ferske
fisken ut til markedene så raskt som mulig.
Arnøy Laks er det siste havbruksselskapet nord for Tromsø
med lokalt eierskap. Selskapet ble stiftet i 1984 og er en
viktig hjørnesteinsbedrift for Arnøy i Nord-Troms. Hvert år
sender de 70 ansatte omkring 1.200 fullastede trailere med
laks ut i verden.
Tidobling
Håvard Høgstad er daglig leder for Arnøy Laks, og kan
fortelle om et selskap som sender fisk for mellom 1,2 og 1,4
milliarder kroner i året fra Arnøy.
- Vi har drevet med oppdrett siden 1984. Etter at vi
moderniserte driften og bygget slakteriet i 2011 har vi
tidoblet produksjonskapasiteten vår. I tillegg til egen laks
slakter vi på oppdrag fra andre oppdrettere i nærområdet.
Slik at vi til sammen sender omkring 20.000 tonn med fersk
laks ut fra bruket hvert år, forteller Høgstad.
Flaskehals
Fra Arnøy transporteres laksen med ferge til Skjervøy. Noe
av laksen fraktes til Narvik for videre togfrakt til Oslo og fly
til Sørøst-Asia. Det går også en lakserute via Helsinki. En del
laks kjøres med trailere direkte fra Arnøya til Danmark og
kontinentet for øvrig.
- Vi sender 6 trailere med ferga hver dag. I tillegg får vi
tilsendt trailere med emballasje som vi pakker fisken i. På
en vanlig dag er det 10 trailere som bruker ferga fram og
tilbake, forklarer Høgstad.
Fram til 2016 var det et toskift system på M/F Reinøy, som
innebar at det ikke var avganger midt på dagen. I november
2015 vedtok Fylkestinget å øke budsjettet til fergeruta for å
finansiere flere skift og å øke kapasiteten.
- Tidligere var det en flaskehals for oss og resten av
lokalsamfunnet at det ikke var avganger midt på dagen.
Trailerne hopet seg opp, og fisken som skulle sendes
ut til verden ble forsinket. Takket være økt bevilling ble
kapasiteten bedre. Og nå kommer den ferske fisken raskere
ut til markedet, sier Høgstad.
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Håvard Høgstad,
Daglig leder,
Arnøy Laks

Nytt anbud
I 2020 er det nytt anbud på fergestrekningen som er så viktig
for næringslivet og Arnøy-sammfunnet. Lederen for Arnøy
Laks er tydelig på hva han forventer av det nye anbudet.
- Vi er en stor næring, og næringen må få rammer til å
vokse videre. Samferdsel og logistikk er viktig for oss. Vi
håper at det settes krav til både alder og kapasitet på ferga
som skal settes inn etter anbudet, slik at vi fortsatt har
rammer til å vokse videre på Arnøya. Våre kunder velger
andre leverandører hvis vi ikke kan få den ferske fisken
raskt nok ut på markedet. Vi leverer til et globalt og svært
konkurranseutsatt marked, avslutter Høgstad.
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Kapasiteten
skal dobles
Arnøyferga er den eneste forbindelsen
mellom fastlandet og øysamfunnet.
Gjennom positiv dialog ble tilbudet
forbedret i 2016.
Mats Kongshaug er kvalitetsrådgiver for hurtigbåt og ferge i
Troms fylkestrafikk. Han har positive erfaringer fra dialogen
mellom samfunnet på Arnøya.
- Jeg vil si at dette er et godt eksempel på hvordan
god dialog kan skape samfunnsnyttige løsninger. Da
produksjonen til Arnøy Laks skulle fordobles, var to-skift
systemet på ferga ikke nok til å ta unna trafikken til og fra
øya. Den forventede produksjonsøkningen ble fremlagt
for Troms fylkestrafikk som kunne skissere løsning og
økonomi ovenfor de folkevalgte.
Åpning i anbudet
I anbudet var det opsjon for å utvide antallet skift på ferga,
men en slik økning er ikke gratis. Derfor måtte det politisk
vedtak til for å øke budsjettet med litt over 3 millioner
kroner. Finansieringen dekket økte omkostninger
for rederiet.
- Selv om en slik satsing koster, så er det en vinn-vinn
situasjon. Næringen får produktene sine raskere ut til
markedene, og innbyggerne får flere avganger å velge
mellom. Fra 2015 til 2016 har det vært en trafikkvekst
på rundt 31 prosent på denne fergestrekningen,
sier Kongshaug.

Mats Kongshavn,
Spesialrådgiver,
Troms Fylkestrafikk
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Nord-Norges
første elbusser
Troms fylkeskommune har som mål at
all kollektivtransport i fylket er nullog lavutslipp innen 2025. Fylkeskommunen er tildelt klimasatsmidler fra
Miljødirektoratet for å kjøpe inn de to
første elektriske bussene i Nord-Norge. Planen er at bussene
skal frakte reisende i Tromsø by fra
sommeren 2018.

Mulighetsstudie for Tromsø
Det er utført en mulighetsstudie av EL-buss i
Tromsø. VTT-Technical Research Centre of Finland
har sammen med Transportøkonomisk institutt
gjennomført en simulering av hvordan EL- buss vil
fungere i Tromsø. Testingen har hatt utgangspunkt
i konkret og relevant data og aktuelle ruter i byen.
I en simulator i Finland er det beregnet energibruk
for hver meter av ruta med variabler som blant
annet topografi, vær, bruk av kjetting, antall
passasjerer og bakking i rushtrafikk. Tromsø er en
utfordrende by, spesielt på vinterstid. De spesielle
forholdene gjør det energikrevende å kjøre buss.
Mange og bratte bakker, smale gater og bruk av
kjetting er forhold som man må ta hensyn til når
man skal beregne batterikapasitet.
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Ladestasjoner
Plassering av ladestasjoner og valg av riktig type ladere
er viktige hensyn som må tas for å sikre en vellykket
innfasing av de elektriske bussene. For Tromsø falt valget
på vedlikeholdsladere der batteriene lades ofte og hurtig. I
motsetning til lading en eller to ganger i døgnet, noe som
krever svært store batterier.
Lading foregår ved at en såkalt pantograf senkes ned på
metallskinner montert på taket. Denne leder strøm til
batteriet som blir ladet opp på få minutter. ¬Pantografen er
koblet til en elektrisk hurtiglader som kan ha en effekt fra
150 – 450 kilowatt. Batteriet vil antakelig ha en kapasitet på
mellom 80 og 150 kWh. Laderne har en effekt som tilsvarer 3
til 9 ganger så høy effekt som de kraftigste hurtigladere som
finnes til vanlige elbiler.

Lading må kunne gjennomføres på en praktisk måte både
med tanke på sted og rutetid. Lokalisering vil derfor være
svært viktig. Det er en målsetning at det ikke skal være
nødvendig å lade oftere enn en gang per kjørte rute. Man må
ta i betraktning at det er store forskjeller på de ulike rutenes
lengde og utforming. Batteriet lades i løpet av 3-6 minutter,
og bussen er da klar for ny rute.
Viktige erfaringer ved fremtidige anskaffelser
Bussene vil trafikkere de største rutene i Tromsø by, slik
at man får testet teknologen i realistiske forhold. Ved å
starte med to busser får vi nyttige erfaringer som styrker
beslutningsgrunnlaget i fremtidige anbud. I forarbeidet er
det knyttet stor optimisme til at EL-buss vil være en sterk
bidragsyter til at fylket oppnår null – og lavutslipp
innen 2025.
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Enklere og bedre billettering
- Mobilletten, vekst og ny rabatt

Siden innføringen av bruttokontrakter har Troms fylkestrafikk (TFT) jobbet
aktivt med å forenkle og forbedre billetteringen.
Du som passasjer er den store vinneren.
Mobilletten gjør det enklere
Ved hjelp av moderne teknologi har det blitt mye enklere
å bruke buss, båt og ferge i hele fylket. I følge Kantar TNS
sin måling Forbruker & Media fra fjerde kvartal 2016
har 99 prosent av befolkningen i aldersgruppen 12-49 år
en smarttelefon. Ved å bruke appen Troms Mobillett på
smarttelefonen er det lett å kjøpe enkelt- og periodebilletter
til kollektivreiser i hele Troms fylke.

Etter denne justeringen ble rabatten den samme som på
Tromskortet. Det betyr at man får 20 prosent rabatt på buss
og hurtigbåt. Mens de som bruker ferge får 30 prosent
rabatt, forteller Eide.

Lars Sigurd Eide, markedssjef i TFT, er en av de som har
jobbet med å tilrettelegge for enklere billettering.

- Troms Mobillett vokste jevnt og trutt gjennom hele 2016.
Tallene viser en pen vekst fra måned til måned. I januar
begynte vi med nesten 47.000 solgte mobilletter. Før
utgangen av 2016 var antallet månedlige billetteringer
omkring 70.000, sier Eide.
Bussen er det mest populære fremkomstmiddelet hos de
som bruker Troms Mobillett. I 2016 ble hele 92,7 prosent
av de solgt på buss, flesteparten på bybussene i Tromsø.
I mai 2017 ble det satt rekord og solgt over 100.000
mobilletter!

- Troms var det første fylket i Norge som fikk mobil
billettering på både buss, båt og ferge. Vi er svært fornøyd
med å være først ute i Norge med dette, sier Eide.
Prisen gikk ned
Brukere av Troms Mobillett har flere valg for betaling av
reisen. Gjennom appen kan man velge om kjøp av billett
skal belastes fra reisekonto, bankkort eller telefonregningen.
Barn kan bruke Troms Mobillett ved at foreldrene deler sin
egen billettavtale med barna. Ved å hente ut kvitteringer
fra appen kan man også dokumentere hver enkelt reise.
Dette gir forbrukerne full kontroll over egne reiser. Kvittering
for hver reise kommer på e-post, og kan legg legges til en
reiseregning hvis man skal dekke utgiften. Fra mars 2017
ble det i tillegg rimeligere å betale for bussreisen med
Troms Mobillett.
- Prisnedgangen kommer våre passasjerer til gode.
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Populær app
I 2016 ble det solgt 673.810 mobilletter. Dette er en økning
på 84,5 prosent fra året før.

Færre problemer
- Appen gjør det enklere for passasjerene som tar buss av og
til, men som ikke har Tromskortet. Mange av disse betalte
med kontanter tidligere. Nå slipper de dette. Resultatet er at
bussen bruker kortere tid på hver holdeplass og folk kommer
raskere fram. Med færre kontanter om bord blir bussene
også en tryggere arbeidsplass for sjåførene. Historisk har
vi dessverre opplevd at enkelte har vist en i overkant sterk
interesse for pengevesken til sjåførene. Fravær av kontanter
har ført til at vi de siste årene heldigvis ikke har hatt ran eller
forsøk på ran, avslutter Eide.

Lars Sigurd Eide,
Markedssjef,
Troms Fylkestrafikk

Slik laster du ned
LÆR Å BRUKE
MOBILLETTEN PÅ YOUTUBE

Skann QR eller bruk URL:

youtu.be/8GjiLF7UiRs

Å installere Troms Mobilett er raskt
og enkelt. Appen finnes for Apple iOS
og Android telefoner.
1. Lokaliser AppStore eller
Google Play på din iPhone
eller Android-telefon.
2. Søk etter «Troms Mobillett».
3. Installer. Åpne.
Første gang du åpner appen, må du
legge inn betalingsmiddel/konto.
Dette er gjort på få minutter, og du
trenger kun gjøre det én gang.
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Sanntid

- en liten revolusjon
Du ser det overalt når du reiser. Store
skjermer på flyplasser og togstasjoner
viser ankomster og avganger i sanntid.
Nå finnes det samme systemet i bus
sene i og på sentrale holdeplasser i
Harstad og Tromsø.
Ved innføringen av sanntid fikk alle som har med bussen å
gjøre en bedre hverdag. Systemet gir passasjerene bedre
oversikt, slik at de kan planlegge sin reise enda bedre enn
tidligere. I tillegg påvirker sanntid hvordan ruteplaner vil
utarbeides for fremtiden.

Silje-Charina Skog,
Kommunikasjonsrådgiver,
Troms fylkestrafikk

I takt med tiden
Silje-Charina Skog, kommunikasjonsrådgiver i Troms
fylkestrafikk, forteller at innføring av sanntid er for å
imøtekomme kundenes forventninger til informasjon.
- Det er ikke nok å tilby en busstabell som viser forventet
avgang. I dagens samfunn finnes det mange digitale
hjelpemidler, og informasjonsbehovet blir bare større
og større. Derfor må vi bruke tilgjengelig teknologi
for å imøtekomme kundenes behov. Dette er en klar
kvalitetsforbedring, og nå er vi i takt med tiden.
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Kjersti Hågensen Selnes,
Rutekoordinator,
Troms fylkestrafikk

En ruteplanleggers hverdag
Det nye sanntidssystemet endrer ikke bare hvordan
passasjerene kan planlegge sin reise. Det skal også brukes
av ruteplanleggerne for å tilpasse rutetidene enda bedre for
flere i tiden fremover.
Kjersti Hågensen Selnes er rutekoordinator i Troms
fylkestrafikk. Mange kjenner henne også som en trivelig
bussjåfør i Harstad i perioden 2001 – 2011.
- Sanntid er den største teknologiske oppgraderingen i
min tid, siden jeg begynte å jobbe i denne bransjen i 2001.
Nå er man hele tiden oppdatert, og tilbakemeldingene vi
får fra kundene våre er svært positive. Vi som jobber med
ruteplanlegging har fått et helt nytt verktøy å jobbe med.
Nå kan vi raskt justere kjøretidene ut fra statistikk som vi får
fra systemet, og bruke det som erfaringsgrunnlag når vi skal
lage enda bedre bussruter.
Teller passasjerer
I tillegg til sanntid har Troms fylkestrafikk installert
passasjertellere, som automatisk teller antallet på- og
avstigninger på holdeplassene. Antallet passasjerer påvirker
tidsbruken på holdeplass og hvor lang tid bussen bruker på
hele ruten sin. På bakgrunn av dette får ruteplanleggerne
statistikk og informasjon som kan brukes til å planlegge de
forskjellige avgangene på detaljnivå.
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Ivaretar passasjeren på en helt ny måte
- Vi er veldig glade for å få det nye systemet på plass. Det
innebærer en vesentlig forbedring for mange av oss. Sanntid
ivaretar flere grupper av mennesker på forskjellig måte. For
eksempel har vi fått opprop av holdeplass utenfor og i buss.
Det betyr at en svaksynt person hører hvilken buss hun
skal gå inn i, og hvilken holdeplass hun skal gå av bussen.
På holdeplassene har vi også høyttalere som aktiveres av
knapper med blindeskrift. I tillegg til lyd bruker vi visuelle
virkemidler for å formidle ruteinformasjon til de med nedsatt
hørsel. På utvalgte holdeplasser har vi digitale skjermer.
I bussene er det installert skjermer som viser de neste
holdeplassene sammen med tid. Og vi har selvfølgelig all
denne informasjonen tilgjengelig på web og app, forteller
Selnes.
Trafikkstudio
På kontoret har Selnes full kontroll over dagens trafikk. Alle
bussene er merket med GPS.
- Vi ser hvilke busser som er i rute og ikke. Dette bruker vi
som grunnlag for å sende ut avviksmeldinger som vises på
holdeplass, web og i appen. Slik at passasjerene slipper å
stå ute og vente unødig. Veldig mange i Harstad bor nær en
holdeplass, og det flott at de har fått mulighet til å slappe av
hjemme i stedet for å måtte stå ute og fryse hvis bussen er
forsinket, forklarer Selnes.

Bjørn Mørk,
Bussjåfør,
Boreal

En ny hverdag for bussjåførene
Bjørn Mørk har vært bussjåfør i Harstad i 9 år. Han kan
fortelle om en mye bedre jobbsituasjon som følge av det nye
sanntidssystemet.
- Vi har en egen skjerm som viser om vi ligger i henhold til
ruta. Søylen på skjermen viser rødt om vi er etter og grønt
om vi er foran skjema. Hvis den ligger midt på så er vi i rute.
Det er viktig å presisere at vi ikke lar oss stresse selv om den
viser rødt. Vi skal kjøre forsvarlig uansett.
Passasjerene har også begynt å ta i bruk det nye
sanntidssystemet.
- Når bussen nærmer seg en holdeplass ser vi ofte at folk
står med mobilen for å sjekke når bussen kommer, og når vi
er i rute får vi kompliment for å være nøyaktig. Det er artig,
smiler Mørk.
Stor investering
Sanntid, som har kostet ca. 20 millioner kroner, er den største
investeringen på teknologi i kollektiv-Troms sin historie.
Midler fra Harstad-pakken og belønningsordningen i Tromsø
har vært brukt til å gjøre denne oppgraderingen. Det er
planlagt at sanntidssystemet også skal utvides til
resten av fylket.

Hva er sanntid?
1. Sanntid er levende informasjon
om hvor bussen befinner seg og
når bussen forlater holdeplassen.
2. Systemet fungerer ved at
bussene er utstyrt med GPS,
som gir signaler til et sentralt
trafikksystem.
3. Trafikksystemet gir sanntids
ruteinformasjon til digitale skilt
på holdeplass, web og app.
4. På web og app vises rutetid i hvit
skrift, og sanntid i gul skrift.
5. Gir passasjerene tilgang på
faktisk ruteinformasjon
INFORMASJON på
Fyldig
informasjon
en ny og
forbedret
måte.
på holdeplassene.
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Mari og Geir
Mari: Jeg kjenner til sanntid og bruker
appen. Synes den er nyttig.
Geir: Sanntid er ukjent for meg, men nå
som jeg har hørt om det kan jeg tenke
meg å bruke det.
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6 på gata om sanntid
Vi tok temperaturen på sanntid og spurte 6 tilfeldige
bussbrukere i Harstad sentrum om de hadde hørt
om det nye sanntidssystem.

Caroline
Jeg bruker sanntid og er
fornøyd. Det er bra med de nye
skjermene på holdeplassene.
Disse holder meg informert,
for jeg har ikke app på
telefonen min.

Ingrid
Jeg har ikke hørt om sanntid
før nå. Systemet høres bra ut
så jeg kommer nok til å bruke
det i fremtiden.

Asta
Jeg bruker faste avganger til
og fra jobb, og trenger ikke
sanntid for mer informasjon.

William
Sanntid har jeg ikke lagt merke
til, men det høres ut som et bra
system. Kommer nok til å bruke
appen nå som jeg vet
at den finnes.
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4
Tall og
Økonomi

59

FYLKESFERD 2016

60

Nøkkeltall
Troms fylkestrafikk (TFT) har ansvaret for å administrere kollektivtrafikken i
Troms fylke. Kontraktene med transportørene har en verdi på 899,1 millioner
kroner. Disse finansieres gjennom billettinntekter og midler fra Troms fylkeskommune (TFK).
Driftsinntekter 939,1 mill.

TFK**
553,5 mill.

Driftskostnader 939,1 mill.

Hurtigbåt*
63,3 mill.
Ferger*
48,5 mill.

Buss***
450,1 mill.

Infrastruktur
28,0 mill.

Tilrettelagt skoleskyss
33,6 mill.

Ferger
271,6 mill.
Buss*
261,2 mill.
Administrasjon
12,0 mill.
Andre inntekter
12,6 mill.

Hurtigbåt
143,8 mill.

* Billettinntekter
** TFK = Troms fylkeskommune

*** Inkludert servicerutene i Tromsø og ordinær skoleskyss

TFT hadde i 2016 brutto kostnader på 939,1 millioner kroner
og inntekter på 949,3 millioner kroner (før disponering av
overskudd). Kostnadene dekkes av TFK og brukerbetaling
(billettinntekter). Billettinntektene i 2016 utgjorde 39,7 %
av de totale kostnadene. TFK dekket 58,9 %. De resterende
1,4 % dekkes av andre driftsinntekter.

fergesambandene. Oljeprisen var i 2016 fortsatt lav, noe
som har ført til lavere kostnader enn forventet.

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 10,2 millioner
kroner. Dette skyldes i all hovedsak økte billettintekter
og reduserte kontraktskostnader grunnet negativ
indeksutvikling i forhold til budsjettforutsetningene.
Det er spesielt passasjerutviklingen på buss i Tromsø og
Harstad som har bidratt til økte inntekter i 2016. I tillegg
har det vært en positiv vekst i næringstrafikk på en del av

På kostnadssiden har etterskuddsvis indeksregulering
av kontraktene en stor effekt. 0,1 % avvik i indeks
reguleringen i forhold til budsjettforutsetningene
utgjør ca. 1 mill. kroner i utgifter.
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Nøkkeltall Buss
Finansiering 472,8 mill.

Totale kostnader 472,8 mill.

Annet
13,3 mill.

Regionruter
31,5 mill.

Mindre
Skolesk. kontr.
33,0 mill.

Tilrettelagt
Skoleskyss
33,4 mill.

Senja
22,1 mill.

Nord-Troms
28,0 mill.

Billettinntekt 261,2 mill.
Andre inntekter 9,3 mill.
TFK 202,3 mill.
Sør-Troms
53,5 mill.

Midt-Troms
58,2 mill.

Finansiering av drift
2,0%
42,8%

55,3%
Kostnader totalt 472,8 mill.

Billettinntekter 261,2 mill.

Andre inntekter 9,3 mill.

TFK 202,3 mill.

Billettinntekter og passasjertall
BILLETTINNTEKTER 2016

261 213 000
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PASSASJERTALL 2016

12 004 506

Tromsø
199,8 mill.

Nøkkeltall Buss
Billettinntekter fordelt pr. kontrakt

TROMSØ BYBUSS
TROMSØ DISTRIKT
SØR-TROMS

115 mill.
14,8 mill.
8,8 mill.

REGIONRUTER

23,0 mill.

MIDT-TROMS

3,1 mill.

SENJA

1,8 mill.

NORD-TROMS

3,8 mill.

SKOLESKYSS

90,9 mill.

Finansiering av drift pr. kontrakt

TROMSØ BYBUSS
Billettinntekter

114 956 000 kr.

Andre inntekter

3 136 000 kr.

TFK
Kostnader totalt

22 359 000 kr.
140 452 000 kr.

TROMSØ DISTRIKT
Billettinntekter

14 819 000 kr.

TFK

44 529 000 kr.

Kostnader totalt

59 348 000 kr.
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Nøkkeltall Buss

SØR-TROMS
Billettinntekter

8 783 000 kr.

Andre inntekter

11 000 kr.

TFK

44 789 000 kr.

Kostnader totalt

53 584 000 kr.

REGIONRUTER
Billettinntekter

23 026 000 kr.

Andre inntekter

159 000 kr.

TFK

11 843 000 kr.

Kostnader totalt

35 027 000 kr.

SENJA
Billettinntekter

1 795 000 kr.

Andre inntekter

43 000 kr.

TFK

20 262 000 kr.

Kostnader totalt

22 100 000 kr.

NORD-TROMS
Billettinntekter

3 776 000 kr.

Andre inntekter

18 000 kr.

TFK

24 691 000 kr.

Kostnader totalt

28 484 000 kr.

MIDT-TROMS
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Billettinntekter

3 073 000 kr.

Andre inntekter

82 000 kr.

TFK

55 243 000 kr.

Kostnader totalt

58 398 000 kr.

Nøkkeltall Buss
Kilometerproduksjon
2015

2016

TROMSØ BYBUSS

Passasjertall
2013

2014

2015

2016

TROMSØ BYBUSS

4 031 322
3 855 249

8 737 876
8 262 707
8 296 505
8 120 966

TROMSØ DISTRIKT

TROMSØ DISTRIKT
809 101
814 765
810 504
813 070

1 703 448
1 697 746

SKOLEBILKONTRAKTER

HARSTAD BYBUSS
468 064
445 584
454 610
468 127

321 632
339 153

SØR-TROMS

SØR-TROMS

1 486 771
1 509 845

529 375
520 879
569 353
575 328

REGIONRUTER

REGIONRUTER
282 672
279 208
266 724
261 526

1 125 832
1 106 454

MIDT-TROMS

MIDT-TROMS
688 392
679 131
644 507
647 454

1 486 771
1 525 062

SENJA
715 344
713 327

SENJA
224 589
220 473
198 419
195 134

NORD-TROMS

NORD-TROMS
264 437
266 093
245 362
221 693

820 798
814 043

SERVICERUTER
8 347

SERVICERUTER
3 711
3 961
4 251
3 555
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Nøkkeltall Ferger
Finansiering 271,2 mill.

Totale kostnader 271,2 mill.

Kjøp av transporttj. 267,4 mill.

Billettinntekter 48,5 mill.

Bonus og incitament 2,2 mill.

Andre inntekter 0,7 mill.

Andre kostnader 1,6 mill.

Refusjoner fra andre 1,9 mill.
TFK 220,1 mill.

Finansiering av drift
0,9%
81,2%

17,9%

Kostnader totalt 271,2 mill.

Billettinntekter 48,5 mill.

Andre inntekter 2,6 mill.

TFK 220,1 mill.

Billettinntekter og passasjertall
BILLETTINNTEKTER 2016

PERSONBILENHETER 2016

48 484 100

1 066 981
PASSASJERTALL 2016

824 032
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Nøkkeltall Ferger

HANSNES - STAKKVIK (REINØY)
Billettinntekter

2 524 500 kr.

Andre inntekter

2 400 kr.

TFK

15 030 100 kr.

Kostnader totalt

17 557 000 kr.

MIKKELVIK - BROMNES
Billettinntekter

930 100 kr.

Andre inntekter

1 100 kr.

TFK

15 723 200 kr.

Kostnader totalt

16 654 400 kr.

BELVIK - VENGSØY
Billettinntekter

1 251 300 kr.

Andre inntekter

34 400 kr.

TFK

20 133 300 kr.

Kostnader totalt

21 419 000 kr.

ROTSUND - HAVNNES - ULØYBUKT
Billettinntekter

888 900 kr.

Andre inntekter

32 100 kr.

TFK

15 384 000 kr.

Kostnader totalt

16 305 000 kr.

SØRROLLNES - STANGNES
Billettinntekter

7 958 700 kr.

Andre inntekter

262 000 kr.

TFK

21 705 300 kr.

Kostnader totalt

29 926 000 kr.
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Nøkkeltall Ferger

HANSNES - KARLSØY - VANNØY
Billettinntekter

6 164 000 kr.

Andre inntekter

126 700 kr.

TFK

28 861 300 kr.

Kostnader totalt

35 152 000 kr.

BJARKØY - SANDSØY - GRYTØY
Billettinntekter

2 681 200 kr.

Andre inntekter

155 000 kr.

TFK

15 594 800 kr.

Kostnader totalt

18 431 000 kr.

BOTNHAMN - BRENSHOLMEN (SOMMERFERGE)
Billettinntekter

5 067 400 kr.

Andre inntekter

4 000 kr.

TFK

1 985 600 kr.

Kostnader totalt

7 057 000 kr.

GRYLLEFJORD - ANDENES (SOMMERFERGE)
Billettinntekter

8 469 300 kr.

Andre inntekter

1 754 900 kr.

TFK

3 221 600 kr.

Kostnader totalt

13 445 800 kr.

REFSNES - FLESNES (NETTOKONTRAKT)
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Billettinntekter

0 kr.

Andre inntekter

0 kr.

TFK

25 313 900 kr.

Kostnader totalt

25 313 900 kr.

Nøkkeltall Ferger

LYNGSEIDET - OLDERDALEN (NETTOKONTRAKT)
Billettinntekter

0 kr.

Andre inntekter

44 000 kr.

TFK

11 141 700 kr.

Kostnader totalt

11 185 700 kr.

BREIVIKEIDET - SVENDSBY (NETTOKONTRAKT)
Billettinntekter

0 kr.

Andre inntekter

0 kr.

TFK

11 940 700 kr.

Kostnader totalt

11 940 700 kr.

STORNES - BJØRNERÅ
Billettinntekter

7 805 600 kr.

Andre inntekter

187 700 kr.

TFK

17 424 100 kr.

Kostnader totalt

25 418 000 kr.

STORSTEIN - NIKKEBY - LAUKSUNDSKARET
Billettinntekter

4 752 600 kr.

Andre inntekter

61 000 kr.

TFK

15 326 400 kr.

Kostnader totalt

20 140 000 kr.
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Nøkkeltall Ferger
Kilometerproduksjon i 2016

STORNES - BJØRNERÅ

HANSNES - STAKKVIK (REINØY)
25 095

44 563

BJARKØY - SANDSØY - GRYTØY
45 908

MIKKELVIK - BROMNES
13 319

SOMMERFERGE
BOTNHAMN - BRENSHOLMEN

BELVIK - VENGSØY

21 005

SOMMERFERGE
GRYLLEFJORD - ANDENES
21 576

REFSNES - FLESNES

49 269

ROTSUND - HAVNNES - ULØYBUKT
29 225

SØRROLLNES - STANGNES

60 640

81 982

LYNGSEIDET - OLDERDALEN

STORSTEIN - NIKKEBY - LAUKSUNDSKARET
53 829

94 172

BREIVIKEIDET - SVENDSBY
87 750
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HANSNES - KARLSØY - VANNØY
84 383
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Nøkkeltall Hurtigbåt
Finansiering 143,8 mill.

Totale kostnader 143,8 mill.

Kjøp av transporttj. 122,7 mill.
Billettinntekt 63,3 mill.

Bonus og incitament 7,8 mill.

Andre inntekter 3,1 mill.

Strøm, kaileie og ekspeditører 10,7 mill.

TFK 77,4 mill.

Andre kostnader 2,6 mill.

Finansiering av drift
2,1%
53,9%

44,0%
Kostnader totalt 143,8 mill.

Billettinntekter 63,3 mill.

Andre inntekter 3,1 mill.

TFK 77,4 mill.

Billettinntekter og passasjertall
BILLETTINNTEKTER 2016

63 258 000
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PASSASJERTALL 2016

287 214

Nøkkeltall Hurtigbåt

29,

0%

71,

0%

LINJE 2 Tromsø - Finnsnes - Harstad
TFK pr. reisende

108,59 kr.

Billettinntekter pr. reisende

266,29 kr.

Kostnader pr. reisende

374,88 kr.

LINJE 3 Tromsø - Skjervøy
76,

9%

23,

1%

TFK pr. reisende

695,21 kr.

Billettinntekter pr. reisende

208,73 kr.

Kostnader pr. reisende

903,94 kr.

LINJE 4 Tromsø - Vikran - Tennskjer - Lysnes
76,

9%

267,25 kr.

TFK pr. reisende

80,24 kr.

Billettinntekter pr. reisende
23,

1%

347,49 kr.

Kostnader pr. reisende

LINJE 6 Harstad - Bjarkøystedene - Senja
90,

1%

595,97 kr.

TFK pr. reisende

65,43 kr.

Billettinntekter pr. reisende

661,40 kr.

Kostnader pr. reisende

9,9

%

LINJE 8/9 Skjervøy - Kvænangen
TFK pr. reisende

76,

3%

19,
3,9

8%

%

1 327,28 kr.

Refusjon UNN pr. reisende

343,96 kr.

Billettinntekter pr. reisende

68,68 kr.

Kostnader pr. reisende

1 739,92 kr.
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Nøkkeltall Hurtigbåt
Kilometerproduksjon
2015

2016

LINJE 2
TROMSØ-HARSTAD

Passasjertall
2013

2014

2015

2016

LINJE 2
TROMSØ-HARSTAD
206 040

297 996

199 364

297 996

200 287
204 119

LINJE 3
TROMSØ-SKJERVØY

LINJE 3
TROMSØ-SKJERVØY

65 000

19 255

73 055

18 421
20 047
20 305

LINJE 4
TROMSØOMRÅDET

LINJE 4
TROMSØOMRÅDET
23 734

38 153
34 616

24 651
22 852
27 522

LINJE 5
SOMMARØY-TUSSØY-SANDNESHAMN

LINJE 5
SOMMARØY-TUSSØY-SANDNESHAMN

11 635

1 384

11 635

1 483
1 424
1 431

LINJE 6
HARSTAD-BJARKØY-SENJA

LINJE 6
HARSTAD-BJARKØY-SENJA

88 240

27 861

89 909

24 793
25 834
26 073

LINJE 8/9
SKJERVØY-KVÆNANGEN
59 609
65 028

LINJE 8/9
SKJERVØY-KVÆNANGEN
8 940
8 446
9 488
9 889
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En enkel og god reise
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