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Du holder nå den tredje utgaven av Fylkesferd i hendene. Det er Troms 
fylkestrafikk (TFT) som utgir publikasjonen. Magasinet, som er en utvidet 
årsrapport med informasjon om organiseringen av kollektivtrafikken i Troms 
fylke, har blitt tatt godt i mot av leserne de foregående år. Vi har som mål 
å lage godt innhold, som er relevant for våre eiere, operatørene, publikum, 
politikere og mediene. I denne utgaven av Fylkesferd kan du blant annet lese om 
hverdagsheltene. De som du møter langs veien eller på havet. Du kan også lese 
om fremtiden vår, elever som bruker skoleskyss. Og noe som vi er veldig stolte 
av, hvordan vi samarbeider med store arrangement om transportlogistikk og 
frakt av publikum.

TFT administrerer på vegne av Troms fylkeskommune kollektivtrafikk over hele 
fylket og i alle fylkets kommuner. Det er godt mulig å legge ut på en ferd i hele 
Troms ved å reise kollektivt. På mange måter er kollektivtrafikken livsnerven 
i hele fylket. Mange øysamfunn er helt avhengig av de fergesamband som 
drives i regi av TFT. Også i byene, og spesielt i Tromsø, er det umulig å se for seg 
et velfungerende samfunn uten kollektivtrafikk. Denne trafikken blir stadig 
viktigere for å oppnå målsettinger om bedre miljø og mindre flaskehalser i 
trafikkavviklingen.

Å administrere kollektivtransport er et omfattende arbeid. Vi følger opp 
operatørene som har kontrakt med oss, planlegger rutetabellene, informerer 
om og markedsfører tilbudet. Billettinntektene tilhører TFT, og det er vi som eier 
alt billettutstyr om bord i busser, båter og ferger. I 2015 hadde vi billettinntekter 
på over 350 mill. kr. Men det er ingen av våre kontrakter som finansieres av 
billettinntekter alene. Den største andelen finansieres direkte med et bidrag på 
ca. 550 mill. kr. av Troms fylkeskommune. 

Frem til 31.12 2015 var TFT et fylkeskommunalt foretak eid av Troms fylke. 
Nå er vi, etter vedtak fra Fylkestinget, underlagt Samferdsels- og miljøetaten. 
Samtidig har vi beholdt navnet og profilen vår. Det betyr at arbeidsoppgavene 
er uendret, og vår oppgave er naturligvis fortsatt å sørge for mest og best mulig 
kollektivtrafikk innenfor de rammer vi opererer. 

Vi takker operatører, kommuner og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 
2015. Til deg som leser, så håper vi at du finner innholdet nyttig. 

God lesing!

VÅR FELLES REISE

KOMPLETT ÅRSREGNSKAP 2015 (TALL)    bit.ly/TFT2015tall 
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Hovedbildet
Ivar B. Prestbakmo (SP), Fylkesråd for samferdsel og miljø, 
er fornøyd med fjoråret. 
- Det har aldri reist så mange med kollektivtrafikk i Troms. 
Hele 13,5 millioner passasjerer er registrert. Denne 
økningen er vi svært fornøyd med. Det er positivt å 
konstatere at det er vekst i kollektivtrafikken i store deler 
av fylket utenfor Tromsø. Passasjerene fordeler seg ulikt på 
buss, ferge og båt – samt mellom de forskjellige områdene 
i fylket. Det er på mange måter Tromsø som er den store 
motoren i kollektivfylket. Selv om vi har opplevd en 
utflating i Tromsø, så har vi forventninger til positiv vekst 
som resultat av den økte ruteproduksjonen som ble innført 
i november 2015, sier Prestbakmo.

Tiltak
Infrastrukturen i en by som Tromsø trenger forbedringer 
for å imøtekomme målet om vekst av busspassasjerer. 
- I arbeidet med Transportnett Tromsø, som er et samarbeid 
mellom Statens Vegvesen, Tromsø Kommune og Troms 
fylkeskommune, har vi fått på plass en belønningsordning 
som gjør det mulig å øke ruteproduksjonen. Dette, 
sammen med de fysiske tiltakene som ligger i en fremtidig 
bymiljøavtale for Tromsø, kan gi det store nye løftet for 
kollektivtilbudet i Tromsø, forklarer Prestbakmo. 

Samtidig blir det innført nye løsninger som skal gi et enda 
bedre tilbud til befolkningen.  For eksempel opprop på 
holdeplass, som er gjeninnført i Tromsø. I Harstad blir 
det gjennomført en pilot på et nytt sanntidssystem mot 
slutten av inneværende år. Målet er å rulle det ut i full drift i 

Harstad og Tromsø i løpet av 2017. 
- Slike tiltak tror vi også vil lede til at enda flere ønsker å 
reise kollektivt, sier Prestbakmo.

Harstad
Gjennom Harstadpakken jobber myndighetene med å 
tilrettelegge for en bedre infrastruktur og fysiske tiltak 
som skal lede til at flere velger å kjøre kollektivt.
- Underveis i 2017 og 2018 vil vi se en endring i 
måten bussrutene blir lagt opp i Harstad, med mer 
gjennomgående ruter. I motsetning til i dag, der alle rutene 
kjører innom sentralen før de kjører ut igjen. Vi har som 
ambisjon at kollektivandelen skal økes fra dagens 4% til 
7% i 2020, sier Prestbakmo.

 
Nye anbud
Troms fylkestrafikk står foran spennende 
utfordringer når den starter på prosessen 
med å legge grunnlaget for nye anbud i 
oktober. 
- Man har gjort seg noen erfaringer de 
siste årene som går på miljø, økonomi 
og passasjerutvikling. Samtidig vet vi 
at passasjerene krever stadig mer av 
oss og våre leverandører. Vår ambisjon 
er ytterligere vekst i kollektivtrafikken, 
og at nivået på tjenestene skal bli enda 

bedre. Det må tilbyderne finne økonomisk gode løsninger 
på i de nye anbudene. Samtidig blir rammebetingelsene 
for fylkeskommunen enda strammere fremover. Det betyr 
at vi må få mer ut av mindre, når bevilgningene fra staten 
reduseres med 90 millioner, forklarer Prestbakmo.
 
Vekst for Mobilletten
I 2014 lanserte Troms fylkestrafikk Mobilletten, billettering 
ved hjelp av mobil. Dette betalingsmiddelet har blitt 
tatt godt i mot av passasjerene, og veksten har vært 
formidabel. 
- Selv om Tromskortet er det foretrukne betalingsmiddelet, 
ser vi at Mobilletten har en misjon. I februar og mars 2016 
har vi hatt ca. 50.000 billetteringer per måned via mobil.  
Nå har Mobilletten også fått en 10% rabatt i prisen, 
noe som gjør at vi forventer at enda flere bruker 

VEKST OG VIDERE UTVIKLING
Troms legger bak seg et godt kollektivår i 2015. Antallet passasjerer har  
aldri vært høyere, og det er gjennomført mange tiltak for å stimulere til videre 
vekst. For første gang leverer Troms fylkestrafikk et overskudd, noe som kom-
mer godt med i det videre arbeidet for å lage et enda bedre kollektivtilbud.

«Vår ambisjon er ytterligere vekst i  kol lektiv trafikken, 
og at nivået på tjenestene skal bli enda bedre. Det må 
tilbyderne finne økonomisk gode løsninger på i de nye 
anbudene. »

Ivar B. Prestbakmo,
Fylkesråd for samferdsel og miljø
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dette betalingsmiddelet framover, sier en optimistisk 
Prestbakmo. 

Reorganisering
Troms fylkestrafikk har gått fra å være et fylkeskommunalt 
foretak til å bli en avdeling under fylkeskommunen. 
Passasjerene skal ikke oppleve noen negative effekter ved 
reorganiseringen. 
- Tettere samarbeid skal gi befolkningen en best mulig 
miljømessig, økonomisk og komfortabelt transporttilbud, 
sier Prestbakmo.

30 millioner i overskudd
I 2015 leverte Troms fylkestrafikk et overskudd på ca 30 
millioner kroner. Overskuddet er todelt. 
- For det første har vi økt billettinntektene med 15 
millioner i forhold til budsjett, og så har vi fått reduserte 
drivstoffutgifter som følge av lavere oljepris. Lavere 
oljepris gir oss muligheten til å få mer igjen for hver 
kollektivkilometer vi kjører. Det har vært gjort en god 
jobb med å få kontroll på økonomien i produksjonen av 
kollektivtransport i Troms, dette gir oss muligheter til å se 
opp og frem, avslutter Prestbakmo.

Ivar B. Prestbakmo,
Fylkesråd for samferdsel og miljø
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Kollektivtrafikken i Troms
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Presentasjon av hovedtrekk, utvikling og status for 
kollektivtrafikken i Troms fylke for 2015. 

HOVEDTREKK FOR 2015
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HOVEDTREKK 2015
KOLLEKTIVTRAFIKKEN I TROMS

KJØRETØY PÅ FERGER (PBE)

PASSASJERER BUSS I TROMS

• Passasjerer 2013: 13 274 917
• Passasjerer 2014: 13 466 232
• Passasjerer 2015: 13 566 361

PASSASJERER INKL. PBE TROMS 

+4,1 %1 011 506

+ 100 129 flere reisende
sammenlignet med 2014

11 488 871 +0,2%

PASSASJERER FERGER I TROMS

788 826 +6,1 %

PASSASJERER HURTIGBÅT I TROMS

277 158 - 1,0 %

HUNDRE TUSEN FLERE
PASSASJERER I 2015
Kollektivtrafikken i Troms holdt seg på et høyt nivå i 2015.
Totalt er det en økning i Troms på 0,7%, eller 100 129
flere reisende i kollektivtrafikken sammenlignet med
fjorårets rekordtall. 

Byene Tromsø og Harstad var i 2015 preget av
mye anleggsarbeid som førte til påfølgende
forstyrrelser/omlegging av innarbeidede rutertraséer.
I Sør-Troms transporterer nå Nordland fylkeskommune
egne elever, dette er en medvirkende årsak til at
man ser en nedgang på byrutene.

Totalt fraktet Troms fylkestrafikk 13 566 361 passasjerer
og personbilenheter (PBE) på busser, hurtigbåter og ferger
i 2015. I 2014 var tilsvarende tall 13 466 232 i 2014  noe
som utgjør en økning på + 0,7%

Antall passasjerer uten PBE, er 12 554 855, altså en
oppgang på 0,5%, eller 60 002 flere reisende enn i 2014.

Fra 1. november 2015 ble en rekke nye ruter startet
i Tromsø. Vi vil følgelig ikke se helårseffekt av denne
satningen i 2015. Troms fylkestrafikk ser en tydelig positiv
tendens på disse rutene allerede etter få måneder.

+0,7%
Kollektivtrafikk

totalt Troms

13 566 361
+100 129 reisende

(Passasjer +      )

+8.4 %

Buss
Nord-Troms

266 093
reisende

Byruter buss
Tromsø

reisende

- 4,2 %

Buss
Sør-Troms

966 447

+4,1%

Kjøretøy ferger
totalt Troms

1 011 506

+6,1%

Passasjerer
ferger i Troms

788 826

+4,7 %

Buss
regionrutene

279 208
reisende

+5,4%

Buss
Midt-Troms

679 131
reisende

- 1,0 %
Hurtigbåt Troms

277 158
reisende

- 0,4%
8 262 707
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+17 560

+0,2%

Totalt buss
i Troms

11 488 871
reisende

GENERELL OPPGANG I TROMS

Totalt reiste 11 488 871 passasjer med buss i Troms i 2015,
drøyt 17 560 flere enn i 2014, noe som utgjør en økning på 0,2%.

Regionrutene øker med +4,7%, Nord-Troms med +8,4%,
Midt-Troms med +5,4% og Senja med +11,1%. Store deler av
økningen på disse rutene skyldes overgang i skoleskyssordningen
fra private skolebileiere som ikke tidligere var pålagt å melde inn
passasjerstatistikk. Overgang til nye operatører på disse rutene
muliggjør nå å innhente statistikk.

For Sør-Troms sin del, er det en generell nedgang som trolig kan
knyttes til pågående anleggsarbeid i forbindelse med Harstad-pakken, 
samt at Nordland fylkeskommune frakter egne elever.

I Troms generelt må man kunne si seg fornøyd med at antall
reisende på buss øker og holder seg på et stabilt høyt nivå.

+4,7 %
Regionrutene

279 208
reisende

- 4,2 %
Sør-Troms

966 447
reisende

+8,4 %
Nord-Troms

266 093
reisende

+5,4 %
Midt-Troms

679 131
reisende

+11,1 %
Senja

220 473
reisende

BUSS 
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72%

Øvrig
28%

SOLID OPP FOR FERGENE I TROMS

RUTE 2 TROMSØ-HARSTAD

Fergene i Troms har en gledelig oppgang, med en økning
på +6,1% sammenlignet med 2014. I 2015 fraktet fergene i 
Troms 788 826 passasjerer.

Også for kjøretøyene er det en solid oppgang med +4,1%,
det er en økning på 40 127 personbilenheter fra året før.

For fergesambandet Sørrollnes-Stangnes er det økning i tallene.
Dette skyldes i hovedsak utfordringer i anleggsarbeider
i 2014 som vi ikke har i 2015. For sambandet Stornes-Bjørnerå
skyldnes økningen i stor grad anleggstransport i forbindelse med
Bjarkøyforbindelsen. På sambandet Storstein-Lauksundskaret
skyldes endringen økt næringsaktivitet på Arnøya.

Det har vært en økt satsning på fergesamband i Troms.

For Hurtigbåtene er det en samlet nedgang på -1,0%,
som i all hovedsak trolig kan tilskrives rutekutt, redusert skoleskyss,
samt kutt i km-produksjonen på rute 8 og 9 (-20.000km).

2014: 200 287 reisende
2015: 199 364 reisende

- 2 774 passasjerer

- 0,5%

2014: 743 610 reisende
2015: 788 826 reisende+ 6,1%

ØVRIGE RUTER

-0,5%
Rute 2

199 364
reisende

For hurtigbåtene er rute 2 (Tromsø-Harstad) den desidert
største og viktigste ruten i Troms. Rute 2 har ved enkelte avganger
hatt full dekning fra Tromsø. Troms fylkestrafikk har i den anledning
aktivt markedsført rute 4 som et alternativ for rute 2
for reisende fra Tromsø til Finnsnes. Nedgang i rute 2 må derfor
sees i sammenheng med økning på rute 4. 

For de øvrige rutene er situasjonen stabil med en
liten nedgang som er knyttet til rutekutt og redusert skoleskyss. 

Et unntak er en oppgang på +7,9% på rute 4, som kan tilskrives
overståere fra rute 2 mandager, onsdager og fredager, samt
vellykket info om rutetilbud til publikum og god
busskorrespondanse. 

PASSASJERER FERGER TROMS
Fergene opplever en økning i antall reisende for 2015 på +6,1%,
noe som tilsvarer 45 216 flere enn i 2014. Totalt fraktet fergene
i Troms 788 826 passasjerer i 2015.

KJØRETØY FERGER TROMS
Ser man kjøretøy-statistikken på fergene, ser man en positiv
utvikling på over 40 000 flere fraktede kjøretøy (PBE) sammenlignet
med 2014, som gir en økning på +4,1%. Totalt fraktet fergene i Troms
1 011 506 kjøretøyer i 2015.

ANT. KJØRETØY (PBE) FERGER TROMS

+4,1 %1 011 506
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HOVEDTREKK 2015
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i Troms 788 826 passasjerer i 2015.

KJØRETØY FERGER TROMS
Ser man kjøretøy-statistikken på fergene, ser man en positiv
utvikling på over 40 000 flere fraktede kjøretøy (PBE) sammenlignet
med 2014, som gir en økning på +4,1%. Totalt fraktet fergene i Troms
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LITEN NEDGANG I TROMSØ BY 

0,4% = 1,5 DAGERS DRIFT

2015 var preget av større anleggsarbeider som merkes i kollektiv-
trafikken. Traséendringer, omlegginger og stengninger gir utslag
i statistikken.

Likevel er nedgangen isolert sett relativt liten, med -0,4%. 

Nye ruter i fra 1.november med økt frekvens viser positiv effekt
etter få måneders drift.

I Tromsø er bildet at nedgang på noen få store ruter
trekker ned statistikken totalt. Dette gjelder for eksempel
en stor rute som rute 28. Rute 28 er den avgangen i
Tromsø med flest forsinkelser. Troms fylkestrafikk følger
dette opp og vurderer forbedringstiltak.

Vi forventer at effekten av de nye rutene fra 1.nov. 2015 
bidrar til flere reisende i 2016.
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SOLID OPP FOR FERGENE I TROMS

RUTE 2 TROMSØ-HARSTAD

Fergene i Troms har en gledelig oppgang, med en økning
på +6,1% sammenlignet med 2014. I 2015 fraktet fergene i 
Troms 788 826 passasjerer.

Også for kjøretøyene er det en solid oppgang med +4,1%,
det er en økning på 40 127 personbilenheter fra året før.

For fergesambandet Sørrollnes-Stangnes er det økning i tallene.
Dette skyldes i hovedsak utfordringer i anleggsarbeider
i 2014 som vi ikke har i 2015. For sambandet Stornes-Bjørnerå
skyldnes økningen i stor grad anleggstransport i forbindelse med
Bjarkøyforbindelsen. På sambandet Storstein-Lauksundskaret
skyldes endringen økt næringsaktivitet på Arnøya.

Det har vært en økt satsning på fergesamband i Troms.

For Hurtigbåtene er det en samlet nedgang på -1,0%,
som i all hovedsak trolig kan tilskrives rutekutt, redusert skoleskyss,
samt kutt i km-produksjonen på rute 8 og 9 (-20.000km).

2014: 200 287 reisende
2015: 199 364 reisende

- 2 774 passasjerer

- 0,5%

2014: 743 610 reisende
2015: 788 826 reisende+ 6,1%

ØVRIGE RUTER

-0,5%
Rute 2

199 364
reisende

For hurtigbåtene er rute 2 (Tromsø-Harstad) den desidert
største og viktigste ruten i Troms. Rute 2 har ved enkelte avganger
hatt full dekning fra Tromsø. Troms fylkestrafikk har i den anledning
aktivt markedsført rute 4 som et alternativ for rute 2
for reisende fra Tromsø til Finnsnes. Nedgang i rute 2 må derfor
sees i sammenheng med økning på rute 4. 

For de øvrige rutene er situasjonen stabil med en
liten nedgang som er knyttet til rutekutt og redusert skoleskyss. 

Et unntak er en oppgang på +7,9% på rute 4, som kan tilskrives
overståere fra rute 2 mandager, onsdager og fredager, samt
vellykket info om rutetilbud til publikum og god
busskorrespondanse. 

PASSASJERER FERGER TROMS
Fergene opplever en økning i antall reisende for 2015 på +6,1%,
noe som tilsvarer 45 216 flere enn i 2014. Totalt fraktet fergene
i Troms 788 826 passasjerer i 2015.

KJØRETØY FERGER TROMS
Ser man kjøretøy-statistikken på fergene, ser man en positiv
utvikling på over 40 000 flere fraktede kjøretøy (PBE) sammenlignet
med 2014, som gir en økning på +4,1%. Totalt fraktet fergene i Troms
1 011 506 kjøretøyer i 2015.
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for reisende fra Tromsø til Finnsnes. Nedgang i rute 2 må derfor
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skyldnes økningen i stor grad anleggstransport i forbindelse med
Bjarkøyforbindelsen. På sambandet Storstein-Lauksundskaret
skyldes endringen økt næringsaktivitet på Arnøya.

Det har vært en økt satsning på fergesamband i Troms.

For Hurtigbåtene er det en samlet nedgang på -1,0%,
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For hurtigbåtene er rute 2 (Tromsø-Harstad) den desidert
største og viktigste ruten i Troms. Rute 2 har ved enkelte avganger
hatt full dekning fra Tromsø. Troms fylkestrafikk har i den anledning
aktivt markedsført rute 4 som et alternativ for rute 2
for reisende fra Tromsø til Finnsnes. Nedgang i rute 2 må derfor
sees i sammenheng med økning på rute 4. 

For de øvrige rutene er situasjonen stabil med en
liten nedgang som er knyttet til rutekutt og redusert skoleskyss. 

Et unntak er en oppgang på +7,9% på rute 4, som kan tilskrives
overståere fra rute 2 mandager, onsdager og fredager, samt
vellykket info om rutetilbud til publikum og god
busskorrespondanse. 
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TROMS MOBILLETT
MOBIL BILLETTERING MED

22.241
Januar 2015

45.685
Januar 2016

MOBILLETTEN

FRA REKORD TIL REKORD
- MER ENN DOBLING PÅ ETT ÅR! 

ANDEL TROMS MOBILLETT

Antall billetter solgt med Mobilletten, har en markant
jevnt høy økning

Januar   22 241 45 685
Februar   22 688 49 670
Mars   25 028 46 242
April   24 145 52 731
Mai  4 199 27 519
Juni  7 193 27 871
Juli  7 725 21 614
August  12 927 35 303
September 14 598 35 970
Oktober  16 868 41 485
November  17 614 42 050
Desember  17 4243 39 205
 

Totalt  98 548 365 119

2014FRA 2015 2016

Vi ser en fortsatt vekst i bruk av Troms Mobillett. På under
ett år har brukermassen mer enn doblet seg, fra 22 241 solgte
billetter i januar 2015 til 45 685 solgte per januar 2016 noe som
gir en økning på 105,4%. Arrangementer i januar 2016 som
TIFF, Ski-NM og Nordlysfestivalen bidro til ny topprekord.

Totalt ble det solgt 365 119 billetter med Troms Mobillett i
løpet av hele 2015, mot 98 548 året før. Tromsø by er
suverent hovedmarked.

Prosentvis i 2015 fordeler bruken seg 99% på buss, 0,85% på
Hurtigbåt og 0,15% på ferger.

Det er verdt å merke seg at fra 1. januar 2016, ble det innført
10% rabatt på enkeltbillett i Troms Mobillett både på buss, 
hurtigbåt og ferge. Det er derfor rimelig å anta at bruken på
henholdsvis ferge og hurtigbåt også vil øke i 2016 som et
resultat av dette tiltaket.

+105,4%
+23 444
solgte billetter

99%

0,85%

0,15%

Passasjerer
361 468

Passasjerer

3 104

Passasjerer

548
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 
Troms fylkestrafikk (TFT) er lagt ned som fylkeskommunalt foretak ved utgan-
gen av 2015. Siste regnskapsår som foretak gjøres opp med et overskudd på 
30,7 mill. kroner. Dette er et betydelig større overskudd enn forventet. Høyere 
billettinntekter og lavere drivstoffpriser er hovedforklaringen til regnskaps-
resultatet. Det er positivt at TFT kan avslutte perioden som fylkeskommunalt 
foretak med overskudd. I perioden fra oppstart i 2011 og til og med regnskaps-
året 2013 hadde foretaket til dels store underskudd. 

Økonomi 
På utgiftssiden har kostnadsveksten i kontraktene blitt 
vesentlig lavere enn forventet. Dette kommer av at 
indeksene som brukes til å prisjustere kontraktene har 
utviklet seg på en gunstig måte, spesielt drivstoffprisene. 
Total besparelse på dette er 14 mill. kroner. 
Fergekontraktene utgjør 10 mill. kr av dette beløpet. 
Kostnadsindeksene var ikke klare før ved årsskiftet, og det 
var ikke mulig for TFT å anslå at besparelsen ville bli så stor 
på et tidligere tidspunkt. En annen utvikling i indeksene 
kunne gitt et helt motsatt resultat. 

Billettinntektene er nesten 16 mill. kr høyere enn 
budsjettert. Det største avviket finner vi på buss og 
spesielt skoleskyss. Nytt skoleskyss-system har resultert  
i at vi har kommet ajour med registrering av alle elever,  

og dermed også fått utfakturert iht. gjennomført 
skoleskyss. Billettinntektene på ferger ble også en del 
høyere enn budsjettert, og dette skyldes bl.a. at vi ved 
utarbeidelsen av budsjettet for 2015 ikke hadde gode 
erfaringstall for alle sambandene som gikk over til 
bruttokontrakter i løpet av 2014. Det har i tillegg vært en 
betydelig økning i antall passasjerer og kjøretøy på flere av 
sambandene. TFT har vært forsiktig ved budsjettering av 
forventede billettinntekter.

Totale utgifter i 2015 var på 918,8 mill. kr (909 mill. kr i 
2014). Totale inntekter var på 949,5 mill. kr (908,1 mill. 
kr i 2014). Av inntektene var 356,4 mill. kr billettinntekter 
(325,6 mill. kr i 2014) og 596,2 mill. kr tilskudd fra eier 
Troms fylkeskommune (549,6 mill. kr i 2014). 
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Reisestatistikk 
Det er i 2015 gjennomført nesten 13,6 mill. reiser i 
Troms fylke. Dette er en økning på 0,7 prosent fra året 
før. I Tromsø ble det en nedgang i antall reiser med 0,4 
prosent. Nesten 8,3 mill. reiser ble gjennomført i Tromsø 
i 2015. Over 60 prosent av alle kollektivreiser i fylket 
gjennomføres i Tromsø. 

For buss totalt er det gjennomført 
nesten 11,5 mill. reiser i 2015. Dette 
er en økning med 0,2 % fra året før. 
Det er vekst i antall reiser i de fleste 
kontraktsområder bortsett fra Sør-
Troms som hadde en nedgang på 
4,2 %. Tromsø hadde også en liten 
nedgang. 

For hurtigbåtene er rute 2 (Tromsø-
Finnsnes-Brøstadbotn-Engenes-
Harstad) den desidert største. Ruten 
hadde 199.364 reisende i 2015 av 
277.158 reiser totalt for hurtigbåt. 
Rute 2 hadde en nedgang i antall 
reiser på 0,5 prosent fra foregående 
år. Rute 2 må ses i sammenheng med 
rute 4 (Tromsø-Lysnes og Tromsø-
Tennskjer). Denne ruten hadde en god 
vekst i antall reiser i 2015. 

Antall registrerte passasjerer på ferger økte med 6,1 % til 
nesten 790.000 reiser i 2015, mens antall kjøretøy økte 
med 4,1 % til litt over 1 million personbilenheter (PBE).

Ruteproduksjon
Det er i 2015 produsert noe færre kilometer enn året før. 
Tallene er slik:

Ruteproduksjon 
2015

Ruteproduksjon 
2014 **

Buss * 11 539 063 km 11 605 124 km

Ferge 687 037 km 699 366 km

Hurtigbåt 546 492 km 579 777 km

Sum 12 772 592 km 12 884 267 km

Kilometerproduksjon

* Tallene er eksklusiv tilrettelagt skyss og skoleskyss utført med drosje. 
** Busstall for 2014 er korrigert for tomkjøring på mindre skolebilkontrakter  
 (ca 250 000 km)
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For buss skyldes reduksjonen hovedsakelig lavere 
produksjon i Sør-Troms og på Senja. Enkelte avganger 
på lengre ruter som f. eks. Harstad-Sortland er fjernet 
på grunn av lavt passasjerbelegg. På hurtigbåtrutene 
ble det foretatt en reduksjon på Skjervøy-Kvænangen 
av økonomiske årsaker siden ny kontrakt ble mye dyrere 
enn gammel kontrakt, samt at det er redusert på Harstad-
Bjarkøystedene på grunn av endret behov for skoleskyss. 
På ferge er rutetabell på sambandet Bjarkøy-Sandsøy-
Grytøy tilpasset noe uten at tilbudet er særlig svekket. 

I Tromsø ble rutetilbudet styrket fra 2. november 
da fire nye ekspressruter fra enkelte bydeler og til 
Universitetssykehuset og Universitetet i Tromsø ble 
opprettet. I tillegg ble det gjort en rekke tilpasninger 
og utvidelser i tilbudet for å sikre raskere framføring. 
Tiltakene er finansiert gjennom belønningsordningen  
hvor Tromsø ble tildelt midler for 2015. Det utvidete 
tilbudet er godt mottatt av publikum. 

Kundeservice 
Forenkling for de reisende er viktig for TFT. Lansering av 
Troms Mobillett var viktig i så henseende. Mobilletten ble 
lansert for hele fylket 7. januar 2015. Troms fylke er først 
ute av alle landets fylker med mobil billettering både på 
buss, hurtigbåt og ferge. Ved årsskiftet 2015/2016 ble det 
solgt nesten 50.000 billetter pr måned på Troms Mobillett.

Fra 1. januar 2015 har TFT sluttet å trykke opp rutehefter. 
Ruteinformasjon formidles først og fremst via selskapets 
digitale kanaler. Kunder som ønsker å få tilsendt sin 
rutetabell kan fortsatt få det ved å ta kontakt med et av 
våre kundesenter. Det har vært svært lav etterspørsel  
etter opptrykkede rutetabeller etter endringen. 

TFT er i full gang med å etablere sanntidssystem i fylket. 
Første fase ble tatt i bruk høsten 2015 da automatisk 
holdeplassopprop og holdeplassvisning ble iverksatt om 
bord i bybussene i Tromsø. Sanntidssystem vil innebære en 
betydelig forbedring av kundeservicen i form av oppdatert 
og lett tilgjengelig informasjon om gjennomføringen av 
rutetilbudet.

Kontrakter 
I løpet av siste år har følgende nye kontrakter hatt 
oppstart: 

 • Hurtigbåtkontrakt Tromsø-Skjervøy og Tromsø-Lysnes- 
 Tennskjær hadde oppstart 1•1.9015. 
 • Ny kontrakt for hurtigbåtrute Skjervøy-Kvænangen og  

 Skjervøy-Vorterøy hadde oppstart 1.5.2015. Dette var  
 en kort kontrakt frem til 1.2.2016. 
 • Tilrettelagt skyss hadde oppstart 1.1.2015  

 (11 kommuner). 
 

I januar 2015 ble søksmålet som Nobina har anlagt mot 
fylkeskommunen behandlet for tingretten. Nobina fikk ikke 
medhold i tingretten for sine krav. Nobina anket saken inn 
for lagmannsretten, men saken ble forlikt mellom partene 
før saken kom opp. 

Styret 
Styret har i 2015 hatt sju styremøter og behandlet 39 
saker i tillegg til orienteringssaker. Styret bestod frem til 
november 2015 av Toini Løvseth (styreleder), Nils Arne 
Johnsen (nestleder), Kjell Jensen (ansattes representant) 
og Ole T. Andreassen. Nytt styre fra 2. november 2015 har 
bestått av Jonny Berg (styreleder), Jan Egil Vassdokken 
(nestleder), Kjell Jensen (ansattes representant), Kari 
Mette Aaseth og Lina Berg Valnes. Kurt Bones var direktør 
for foretaket, og vil fortsette som leder for TFT som 
avdeling i Samferdsels- og miljøetaten.

Ansatte og arbeidsmiljø 
Ved utgangen av 2015 hadde foretaket 24 fast ansatte 
(24 ansatte i 2014); 13 ved hovedkontoret på Finnsnes; 
fem ved kundesenteret i Tromsø; to ved kundesenteret i 
Harstad, og fire ved avdelingskontoret i Tromsø. I tillegg 
var det ansatt tre personer midlertidig i vikariater/ 
prosjektstillinger (en ved kundesenteret i Tromsø, en 
ved kundesenteret i Harstad og en ved hovedkontoret på 
Finnsnes).
 
Utførte årsverk i 2014 var 26 (23,4 årsverk i 2014). Det er 
styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i foretaket er godt. 
Sykefraværet er lavt. Det legemeldte fraværet var på 8,6 
prosent i 2015 mot 4,2 prosent i 2014. Det har ikke vært 
rapportert om skader eller ulykker i foretaket i 2015.
 
TFT har som mål å være en arbeidsplass der det råder 
likestilling. Foretaket har 8 kvinnelige ansatte og styret 
har i 2015 bestått av tre menn og to kvinner. Selskapet 
vil forhindre diskriminering som følge av nedsatt 
funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, 
religion eller livssyn. Virksomheten i bedriften medfører 
hverken forurensning eller utslipp utover hva som er vanlig 
i tilsvarende virksomheter. 

Avvikling av foretaket 
Fylkestinget fattet i sak 63/15 i Fylkestingets møte 
13.10.15 vedtak om å legge ned TFT som fylkeskommunalt 
foretak. Fra 1.1.2016 er TFT en avdeling i Samferdsels- og 
miljøetaten. Profil og navnet Troms fylkestrafikk beholdes, 
og det legges til grunn at dagens struktur med Finnsnes 
som hovedkontor og avdelinger i Tromsø og Harstad 
opprettholdes.
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Jonny Berg,
styreleder

Jan Egil Vassdokken,
nestleder

Kjell Jensen,
styremedlem

Finnsnes, 31. desember 2015
31. mars 2016

STYRET TAKKER OPERATØRER OG DE ANSATTE FOR GOD INNSATS 2015.

Kari Mette Aaseth,
styremedlem

Lina Berg Valnes, 
styremedlem

Kurt Bones,
direktør / daglig leder

Jonny Berg,
Styreleder,
Troms fylkestrafikk
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Avdelinger
og oppgaver 2
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MarkedTransport
Salg
Markedsføring
Analyse og Statistikk
Kundeinformasjon/kundeservice

Stab

Daglig Leder

Økonomi
Administrasjon/HR
Innkjøp
IKT
Kommunikasjon

Organisasjonskartet viser avdelingene og  
hvilke arbeidsoppgaver som ligger der.

Organisasjonskart Troms fylkestrafikk
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Svensby
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Ibestad
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Tranøy
Deldrift i samarbeid med Nordland fylkeskommune

Berg

Tussøy
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Sommarøy

Kvaløya

Torsken

Kvæ�ord

Tromsø

Alta

Narvik

Dyrøy

Brøstadbotn

FinnsnesSenja

Harstad

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

Vi dekker hele Troms
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Nasjonal transportplan (NTP) og Regional transportplan angir samferdsels-
planlegging og infrastrukturutvikling for landet og Troms. De statlige trans-
portetatene (Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket) og Avinor  
la fram sitt planforslag for NTP 2018-2029 29. februar i år. Våren 2017  
skal Stortinget behandle St. meld til NTP. 

INFRASTRUKTUR - TROMS
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Regionalt utkikkspunkt på nasjonal transportplan:
Fra kyst til marked 
Sammen med Nordland og Finnmark har våre 3 nordligste 
fylker i 2015 fått utarbeidet en felles rapport som 
visualiserer godsstrømmene for sjømatnæringen i 
Nord-Norge.  Utredningen er med på å danne grunnlag 
for en felles strategisk plattform; «fra kyst til marked». 
I Stortingets budsjetthøring i oktober 2015 ble denne 
strategien valgt som utgangspunkt for fellesinnspill til 
transport- og kommunikasjonskomiteen. 

En viktig fellesnevner for våre fylker er sjømatnæringens 
betydning for bosetting og vekst og behovet for raske, 
pålitelige og trygge sjømattransporter ut til markedet.  
Samlet omsetning i sjømatnæringen utgjorde ca. 25 mrd. 
kroner i 2014 bare i Nord-Norge.

Nordnorsk råd har allerede registrert en stor statlig satsing 
for skogbruk og tømmertransport. Her tar Staten grep for 
å tilpasse transportsystemet for næringen. Potensialet 
for økt nasjonal verdiskaping ved en tilsvarende satsing 
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for sjømattransporten er mye større. Verdiskapingen fra 
sjømat er enormt viktig i en nasjonal sammenheng. Anslått 
vekstpotensial er 5-6 ganger større dagens nivå.
Dersom man skal nå dette potensiale vil det stille 
svært høye krav til framføring (pålitelighet) og et 
transportsystem som er dimensjonert til å takle en slik 
eksportvekst. Nasjonal transportplan må tilrettelegge 
for at denne veksten i nord er mulig. Hvis ikke vil 
konkurransekraften til nordnorsk næringsliv trappes ned.

Logistikk-kjeder blir aldri sterkere enn det svakeste ledd. 
Det slaktes eksempelvis knapt en fisk langs E6. Det er 
behov for en målrettet og koordinert innsats mellom flere 
infrastruktureiere.

Dette understreker det sterke behovet for ta ned 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Det samlede 
etterslepet i Nord-Norge er nå så enormt at det er behov 
for at man nasjonalt også tar et ansvar for å få ned 
etterslepet så det monner. Behovet er prekært knyttet til 
vegkropp, tunellsikkerhet, bæreevne og bruer.

Hvordan tar vi dette videre?
 • Målsetningen bør være å fylle strategien med konkret 

 innhold i form av tiltak på riksveger, fylkesveger,   
 skredsikring mv. Strategien er helhetlig i sin innretning,  
 inkluderer påvirkning for å samordne tiltak og fjerne  
 flaskehalser på kommunal-, statlig- og  
 grensekryssende infrastruktur (eks. E 10, E 8 og  
 Rv 93, Ofotbanen) og skal ivareta hele infrastrukturen  
 og transporttilbudet i en logistikk-kjede. 

 • Ift. fellesprioriteringer som man vil ha inn i kommende  
 NTP: Ambisjonen må være at alle kritiske flaskehalser  
 på riksvegene må være løst innen 2029.

Skredsikring som egen post på NTP 
 – både riksveg og fylkesveg
I dag er skredsikring en egen post i NTP. Dette har vært 
svært viktig for de regionene som er sterkest berørt av 
problematikken fra skred; Vestlandet og Nord-Norge. 
Skredfaren medfører usikkerhet for samfunnsliv 
og næringsliv. Endret klima vil kunne gi endringer i 
skredfrekvens og konsekvenser av skred kan være dødelig 
for farende langs vegene. I vår landsdel er det svært få- 
(om noen) og ofte lange omkjøringsveger dersom veger 
stenges ved skredfare eller utløst skred.

En ny utredning fra Statens vegvesen (des 2015) tar for 
seg skredsikringsbehovene i Nordland, Troms og Finnmark 
i ny NTP-periode 2018-29. Behovene er svært store. I 
kategoriene middels og høy skredfaktor er kostnadene 
for de ulike skredpunktene kategorisert til 7 milliarder 
på riksvegenes 58 skredpunkter i landsdelen, mens 
fylkesvegene i landsdelen har 159 skredpunkt med 

tiltakskostnader på til sammen over 10.7 milliarder kroner 
(hhv. Nordland: 3,3 mrd, Troms 5,4 mrd og Finnmark 2 mrd). 
Totalt kr 17,7 mrd.
Nordnorsk råd bør være svært tydelig på at det er 
forventning til egen ramme til skredsikring i ny NTP og at 
denne rammen styrkes ut fra nytt kartlagt behov.

Fiskerihavnene og farledene
Fiskerihavnene i Nord-Norge må sammen med farledene 
være del av en helhetlig prioritert nasjonal satsing og 
sentral i «fra kyst til marked»-tankegangen.  Tilskudd til 
kommunale fiskerihavnetiltak er avgjørende for å utløse 
prosjekter i nord.

Jernbane og containerisert gods langs sjøvegen 
Fylkeskommunene står samlet om betydningen av 
Ofotbanen for fremføring av gods til og fra landsdelen 
og samlet bak kravet om å bygge dobbeltspor slik at 
kombinasjonen stykkgods- og malmtransport kan fortsette 
uten flaskehalser/hinder.

Vi bør også be staten stimulere til overgang for frakt av 
gods fra veg til sjø ved å kombinere veg/bane/båtløsninger 
gjennom virkemidler. En forlengelse via Bodø med 
Nordlandsbanen nordover med containerbåt er en slik 
faktisk mulighet.

Nasjonale turistveger
Nasjonale turistveger må prioriteres framover – herunder 
statlig finansieringsbidrag til de fylkeskommunale 
fergestrekningene som binder nasjonal turistveg sammen 
mellom Nordland og Troms. Tilsvarende nasjonale 
turistvegstrekninger i Finnmark?

Inntektssystemet, vedlikeholdsetterslep  
og omklassifisering
Gjennom et nytt inntektssystem får Nord-Norge kraftig 
reduksjon av statlige midler fra 2015.  Reduksjonen øker 
for hvert av årene frem til 2019. I 2019 har landsdelens 
tre fylker fått redusert midler til transport av gods og 
mennesker på våre ferger og båtruter med over 400 
millioner. Dette er svært bekymringsfullt og tilsvarer 
en nedbygging av tilbudet i dag med rundt 30 %. Dette 
vil kunne bidra til å slå ben under helhetlig innsats for 
et mer robust og framkommelig transportsystem fra 
transportetater, fylker og kommuner. Dette må sammen 
med økte midler til å ta tak i vedlikeholdsetterslep på 
fylkesvei være med som bakgrunn for fylkenes NTP-
innspill i tillegg til vår felles forståelse på at fylkene 
forvalter våre «næringstunge» veger på en god måte  
og at en omklassifisering til riksveger ikke nødvendigvis  
vil være til brukernes beste. Vi har derfor i utgangspunktet 
«ingen veger å gi fra oss».
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Kollektivinfrastruktur i byområdene

Harstad:
Harstadpakken skal bygge og utbedre 
transportinfrastrukturen i Harstad. For kollektivtrafikken 
betyr det omlegging av linje- og rutestruktur, utbedring 
av knutepunkt og mange holdeplasser. Målet er at 
bedre rutestruktur, gjennomgående ruter og bedre 
fremkommelighet skal føre til en vesentlig økning av 
kollektivreiser.

Tromsø:
I Tromsø planlegges det fremtidige transportnettet i 
samarbeidsprosjektet «Transportnett Tromsø». Det 
omfatter planlegging av ny Kvaløyaforbindelse og 
tverrforbindelse i tunnel, tiltak for gående og syklende, 
trafikksikkerhet og mer. I denne forbindelse er det 

utarbeidet ny plan for bybuss i Tromsø. Det er foreløpig 
planlagt fysiske tiltak for kollektiv, som til sammen vil koste 
ca. 2 mrd. Nullvekstmålet er kravet for å få bymiljøavtale, 
det betyr at alle fremtidig trafikkvekst må tas av gåing, 
sykling og busstrafikk. 

Det er inngått avtale med Samferdselsdepartementet om 
belønningsordning for kollektivtransport og mindre bilbruk 
i Tromsø. Avtalen omfatter 260 mill. kr i perioden 2015-
2018. I denne perioden vil det realiseres driftstiltak (for 
eksempel nye rushtidsruter og sanntidssystem) og fysiske 
tiltak. Det vil bli gjennomført holdeplassutbedringer, 
innfartsparkering, utbedring og utvidelse av knutepunkt 
og terminaler.

Illustrasjonen over viser de ulike tiltakene som foreløpig er under 
planlegging gjennom Transportnett Tromsø.

Strekningsvis 
fremkommelighets 
utredning

Nytt knutepunkt
Ny innfartsparkering

Ny kollektivterminal

Strekningsvis 
fremkommelighets 
utredning

Strekningsvis 
fremkommelighets 
utredning

Nytt kollektivfelt

Langsiktig løsning
Ny sentrumsterminal
 - Flaskehalser og kryssutbedring 
Endret tra�kkavvikling for bil

Nytt kollektivfelt

Nytt kollektivfelt

Nytt kollektivfelt

Bussveg / bru / 
fremkommelighet

Utbedring 
knutepunkt / 
kollektivfelt fra 
sør mot kryss

Strekningsvis 
fremkommelighets 
utredning
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Fylkestinget besluttet i 2008 at man skulle gå 
over fra nettokontrakter til bruttokontrakter med 
kollektivoperatørene. Troms fylkestrafikk ble i 2010 
stiftet som fylkeskommunalt foretak for å administrere 
dette. Vedtaket innebar et betydelig skifte i måten å 
forvalte kollektivtransport i Troms fylke på. Tidligere 
hadde operatørene totalansvar for alt fra å levere 
transporten, ruteplanlegging, økonomi, markedsføring og 
billettering. De bar også inntektsansvaret. Innføringen av 
bruttokontrakter innebar at operatørene kun skulle levere 
transporttjenestene og service samt salg av billetter, mens 
TFT overtok risikoen for billettinntektene og dermed også 
arbeidsoppgavene som var direkte knyttet opp til dette.
 
Oppstarten av TFT kom etter at fylkestinget fattet  
vedtak om å ta tilbake kontroll og organiseringen av 
kollektiv trafikktjenestene, fordi man så at det hadde  
vært vellykket i andre fylker. Oppstarten av 

TFT var nybrottsarbeid i Troms. Når det gjaldt 
organisasjonsbygging var det viktig å være systematisk, 
spesielt med tanke på kompetanse. Der det var mulig 
rekrutterte man fagpersonell fra operatørene som 
tidligere hadde betjent oppgavene. Det har likevel ikke 
vært mulig å rekruttere innenfor alle fagområder, og 
man har i stor grad vært nødt til å bygge kompetanse 
innad i egen organisasjon. Kollektivtrafikkforeningen har 
vært en viktig bidragsyter for å bygge den nødvendige 
kjernekompetansen innad i TFT. Foreningen er et nasjonalt 
samarbeidsorgan og en pådriver for profesjonell, effektiv 
og kundevennlig kollektivtrafikk. Her deles kunnskap 
og kompetanse på planlegging, økonomi, kjøp og 
markedsføring av kollektivtrafikktjenester og TFT  
er en betydelig bidragsyter i dette arbeidet. 

Troms fylkestrafikk har gjennomført 2 større 
omorganiseringer, den siste i løpet av 2015.  

27 ANSATTE OG  
13,5 MILLIONER REISER I 2015
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TFT var fra starten av et fylkeskommunalt eid foretak, men 
ble i 2016 lagt inn som en egen avdeling under samferdsel-  
og miljøetaten i fylkeskommunen.  

Administrasjonen i TFT teller 27 ansatte, som i 2015 la til 
rette for 13,5 millioner kollektivreiser i Troms. Dette gjør 
avdelingen til en av de mest kostnadseffektive avdelingene 
i landet. Foretaket omsatte i 2015 for om lag 919 millioner 
kroner, noe som gjør Troms fylkestrafikk til en betydelig 
forvalter av våre kollektive ressurser. 
 
Troms fylkestrafikks arbeid favner om 6 hurtigbåtruter, 
12 fergesamband og 162 bussruter i Troms. I tillegg 
kommer sommerferger og organisering i forbindelse 
med arrangementer som for eksempel Buktafestivalen 
og Ski NM.  Organisasjonens medarbeidere innehar 
kompetanse på alle fagfelt fra anbudsprosesser, avtaler, 
IKT, ruteplanlegging, ruteopplysning, markedsføring, 

takst tiltak, billettering, kommunikasjon og økonomi. 
Kommunikasjon på mange fronter er viktig for å sy  
sammen kollektivtilbudet i Troms. Samhandling med 
bygdelag, kommuner, Statens vegvesen og nasjonale 
nettverk er av den grunn helt essensielle deler  
av virksomheten.
 
Arbeidet som har vært gjort innen kollektivtransporten 
i Troms har blant annet ført til at Tromsø ligger på 
tredjeplass av landets byer med andel kollektivreisende, 
bare slått av Oslo og Bergen. Vår egen hurtigbåtrute 2 
mellom Tromsø og Harstad er Norges største rute når man 
regner etter antall reisende. Den er i tillegg landets mest 
regulære rute med de mest miljøvennlige dieseldrevne 
hurtigbåtene. Troms fylkestrafikk har som mål å være 
profesjonell, sørge for en enkel reise og være nytenkende 
på våre fagfelt.



34

Stig Normann,
Ruteplanlegger,
Troms fylkestrafikk
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Planlegging av traseene er et samarbeid mellom TFT og 
planavdelingen i samferdselsetaten, den enkelte kommune 
og Statens Vegvesen. TFT fastsetter deretter linjene som 
operatørene skal kjøre, disse kalles også rutetraseer. Hver 
rutetrase skal plottes inn med hver enkelt holdeplass til 
et spesifikt tidspunkt. Det er viktig at man ikke fører for 
mange busser inn på samme tidspunkt på hver holdeplass, 
så rutetraseene må tilpasses hverandre for å unngå at 
bussene hoper seg opp på ett sted. Hver linje må tilpasses 
kalenderen i løpet av året enten det er helårsbusser, busser 
som skal tilpasses skolerute eller det er helligdager eller 
andre «spesialdager» som utgjør et avvik fra normalen. 
 
Avvik
Ruteplanleggerne har oppfølging mot operatørene 
omkring den daglige driften og mottar meldinger om 
avvik på traséer. Typiske avvik for en bybuss kan for 
eksempel være dersom det er gravearbeider på eller 
langs ruta, vintervedlikehold eller steder hvor bussene 
har problemer med å få utført transportoppdraget. I slike 
tilfeller vil det være ruteplanleggernes jobb å samarbeide 
med de ulike aktørene slik at man får til en god løsning for 
kollektivtilbudet.

Det er nok mange som har merket seg utfordringene rundt 
UNN i forbindelse med ombyggingen, og TFT samarbeider 
med ulike aktører slik som for eksempel Tromsø kommune, 
Statens vegvesen, UNN og entreprenør for å forsøke å 
løse disse. Møter med de involverte partene har medført at 
man har både endret og opprettet nye holdeplasser, man 
har spredt bussene og endret avgangstider for å løse opp 
såkalte flaskehalser i trafikken. 
 
Det har også vært nødvendig å endre ruter samt sette opp 
ekspressbusser for å kunne betjene de reisende på en best 
mulig måte. 

Detaljer
Ruteplanleggerne opererer på et ekstremt detaljert nivå og 
arbeidet de gjør er fundamentalt viktig for en funksjonell 
drift av kollektivtilbudet på buss, båt og ferge i Troms. 
Hver gang det utføres en endring må ruteplanleggerne 
sørge for at ruta faller på plass med de øvrige rutene og 
at informasjon oppdateres i alle kanaler. Stig Normann 
er en av 4 som til daglig jobber som ruteplanlegger i TFT, 
og han kan fortelle at «the devil’s in the details», og at 

ruteplanleggeren må ha oversikt over alt fra tilstøtende 
ruter med holdeplasser i området til hvilke skruer som 
benyttes til rutetabellene på hver enkelt holdeplass som 
må byttes ved endringer.  
 
Samarbeid
Det er viktig at TFT er lydhøre for politiske 
signaler slik at ruteplanleggerne  kan bidra til å nå 
samferdselsøkonomiske mål for å øke kollektivandelen i 
Troms. I forbindelse med belønningsmidlene, som er tildelt 
Tromsø kommune, har våre ruteplanleggere vært med på å 
bidra bl.a. til å foreslå tiltak, planlegging og iverksetting av 
nye ekspressruter. Normann forteller at ruteplanleggerne 
har et detaljorientert arbeid som gir dem en innsikt i hvilke 
utfordringer som finnes langs de ulike traseene. 

- Denne kunnskapen brukes ikke bare til å planlegge 
rutetraseer men også til å være pådrivere for overordnede 
samfunnsnyttige løsninger langs veiene slik som for 
eksempel boligutvikling. Et eksempel på hvordan en 
ruteplanlegger kan være med på å styrke utviklingen er at 
de kan bidra til å legge til rette for gode busstraser til nye 
boligområder slik at folk kan komme seg på jobb, skole, 
helsetjeneste og handel på en enkel og god måte forteller 
Normann. 
 
Effektive løsninger
En ruteplanleggers hverdag er å sørge for at 
kollektivtrafikken leverer et så bra tilbud innenfor de 
rammene man har til rådighet slik at vi som brukere 
velger å reise kollektivt. Det er tidvis store skifter 
innenfor reisemønstre, og det dukker til stadighet opp 
utfordringer som krever endringer for å opprettholde et 
godt kollektivtilbud. Ruteplanleggerne er til enhver tid 
forberedt på å gjøre omrokkeringer slik at de reisende 
kommer til sin destinasjon til rett tid.

EN RUTEPLANLEGGERS HVERDAG
Spør man mannen i gata om han vet hva en ruteplanlegger gjør, vil de fleste 
kunne svare at vedkommende planlegger reiseruter. Mange kollektivreisende 
vil kanskje også mene at de har gode forslag til forbedring av reiserute, men er 
det så enkelt?
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Hver dag er det våre operatører som sørger for å levere 
deg som bruker et tilbud på båt, buss eller ferge i Troms. 
Enten du møter en matros i Torghatten som betjener ferga 
til Arnøya, en billettør på hurtigbåten, eller en bussjåfør fra 
Boreal, er det operatørene som er kollektivtilbudets ansikt 
utad. 

Nils Arne Nilsen er avdelingsleder i Boreal Transport nord 
AS og representerer én av de 12 forskjellige operatørene 
med tilknytning til Troms fylkestrafikk. Nilsen har 
samarbeidet med TFT siden selskapet ble stiftet i 2010 og 
har vært vitne til utviklingen fra den spede begynnelse og 
frem til i dag.

De fleste operatørene som driver med kollektivtransport 
i tilknytning til TFT er aktiv i ulike forum for å dele 
lokalkunnskap og kompetanse. 

- Kompetansedeling er et viktig samfunnsansvar for 
Boreal, og vi ønsker å være bidragsyter til et best mulig 
kollektivtilbud i Troms.  En av de prosjektene som opptar 
oss for tiden er deltagelse i arbeidsgruppe som jobber med 
Harstadpakken 2017, kan Nilsen fortelle. 

Arbeidsgruppa består av Boreal, TFT, Harstad kommune, 
Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Som operatør 
mener Nilsen at nøkkelen til utvikling er å dele kunnskap 
og være i forkant. De forskjellige representantene i gruppa 
utfyller hverandre fordi de har kunnskap på hvert sitt felt, 
og han sier det er viktig for operatørene å bli bedt til bords 
med øverste beslutningsmyndighet for å sikre et best 
mulig resultat for brukerne. 

-Boreal oppfatter TFT som en lydhør og åpen 
samarbeidspartner, og TFT utmerker seg som organisasjon 
ved at de løser utfordringene i samråd med operatøren. 
TFT avholder hvert år møter med alle sjåfører i tillegg til at 
de tillitsvalgte inviteres til samarbeid, og det er viktig for 
oss å møtes fra de forskjellige arenaene for å se helheten, 
sier Nilsen.

- Som operatør gir det inspirasjon når forholdene legges til 
rette for at de kan bidra i utviklingen av kollektivtilbudet 
i Troms. Politikerne, Troms fylkestrafikk og operatørene 
jobber for samme mål, nemlig å gi et best mulig tilbud til de 
reisende. Nøkkelen for å få dette til er helt klart samarbeid, 
avslutter Nilsen. 

ANSIKTET UTAD

Nils Arne Nilsen,  
Avdelingsleder, 
Boreal Transport nord AS
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I 2015 omsatte TFT for i underkant av 1 milliard kroner.  
TFT forvalter betydelige ressurser og er derfor svært 
opptatt av å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte. 

- TFT sin kjernevirksomhet er å sikre best mulig 
kollektivtilbud innenfor de rammene som er gitt. Hvordan 
man innretter seg i forhold til utlysing av anbud, inngåelse 
og oppfølging av kontrakter er essensielt for at vi skal nå 
dette målet, sier Frode Stefanussen som til daglig jobber 
som fagleder på innkjøp og kontrakt hos TFT.
 
- Fylkestinget legger premissene for vår virksomhet, og 
gjennom fylkesrådet for samferdsel og miljø mottar vi 
et bestillingsbrev som sier hvilke prioriteringer som skal 
foretas på buss, båt og ferge i Troms. Så er det vår jobb å 
sette bestillingen ut i livet innenfor de ressursene vi har til 
rådighet sier Stefanussen.
 
I TFT er vi opptatt av kvalitet i kollektivtilbudet, hvilket 
betyr at vi må være kompetent i alle prosesser vi er 
involvert i fra det øyeblikket vi setter oss ned for å se 
på innholdet i en utlysning, og til oppfølgingen av de 
langvarige kontraktene. Vi er bevisst på at vi forvalter 
ressurser på vegne av det offentlige og at operatørene 
skal oppleve likebehandling enten du er stor operatør som 
Nobina med en årskontrakt på ca 200 millioner kroner 
i året, eller du kjører skolebil i Torsken kommune. Vi 
ønsker å legge til rette for at operatørene i Troms får den 
forutsigbarheten de trenger i sitt daglige virke slik at de 
yter det beste kollektivtilbudet for våre reisende. 
 
For å oppnå kvalitet er det viktig at vi har gjort et grundig 
forarbeid før vi lyser ut anbud. Gode og gjennomarbeidede 
kontrakter skal sikre at våre tjenester holder et godt nivå 
for våre reisende til en riktig pris. Det er viktig å ha med 
seg at man ikke bare må tenke lavest mulig pris, men at 
operatøren må prise sine tjenester riktig slik at de klarer 
å levere i forhold til den forpliktelsen de har påtatt seg. 
Dersom operatøren priser tilbudet sitt for lavt, vil de ikke 
klare å levere det kollektivtilbudet de skal levere og det vil 
igjen gå ut over de reisende i Troms. Stefanussen mener 
ryddige anbudsprosesser og klare retningslinjer fra TFT 
er med på sikre at operatørene blir i stand til å prise sine 
tjenester riktig. 
 
- TFT bidrar også med bistand innenfor anbudstjenester 
til både Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune. 
TFT har bygget kompetanse på innkjøp og oppfølging 
av kontrakter som er ettertraktet i kollektivmarkedet, 
forteller Stefanussen. Det er viktig at vi deler kompetanse 
med andre offentlige aktører slik at vi i fellesskap kan 

utvikle oss i positiv retning. Stefanussen er fra i april 2016 
valgt inn som leder av kontraktskomitéen i den nasjonale 
kollektivtrafikkforeningen.
 
- Selv om vi har god kompetanse i dag betyr ikke det at vi 
ikke har potensial for å forbedre oss. Vi jobber kontinuerlig 
med å skape en tettere dialog med operatører og andre 
aktører. Vi må ha klare retningslinjer for hvordan vi 
forholder oss til kontraktørene, slik at vi får eierskap 
til vårt felles arbeidsoppdrag. Vi har dialogkonferanser 
både med etablerte markedsaktører i Troms, og de som 
ønsker å etablere seg hos oss. God kommunikasjon er 
nøkkelkompetanse som man aldri blir utlært i, og da er 
det viktig at vi opptrer ryddig fra første kontakt og frem til 
kontraktene er ferdig, sier Stefanussen.
 
Når det gjelder fremtidige utfordringer peker Stefanussen 
spesielt på at rammetilskuddet på ferger reduseres i 
2019 i forhold til 2015. Årsaken til dette er endringene 
i inntektssystemet innenfor fergetjenesten og dette vil 
begrense vårt handlingsrom.
 
- Selv om vi kjenner til utfordringer innenfor de 
økonomiske rammene, har vi spennende tider foran oss. 
Vi er i gang med å kartlegge behov og ser på løsninger 
slik at vi kan fortsette å ha et godt kollektivtilbud 
for våre reisende. Vi har løpende prosesser hvor vi 
konkurranseutsetter strekninger for både båt, buss og 
ferge og da er det viktig å se Troms fylke som en helhet, 
fastslår Stefanussen.

KONTRAKTER

 Frode Stefanussen,  
 fagleder på innkjøp og kontrakt, 
 Troms fylkestrafikk
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Oversikt kontrakter
Buss
Rute området Operatør Kontrakts-

start
Kontrakts-
slutt

Antall  
opsjonsår

Årlig kontrakts-
sum MNOK 2015

Nord- Troms Torghatten Buss 1.8.2010 31.7.2017 3 år (1+1+1)* 26,4

Regionruta Torghatten Buss 1.8.2010 31.7.2017 3 år (1+1+1)* 24,4

Midt- Troms Cominor AS 1.11.2010 31.10.2017 3 år (1+1+1)* 51,7

Senja Cominor AS 1.10.2010 30.9.2017 3 år (1+1+1)* 19,9

Sør- Troms Boreal 1.5.2011 30.4.2018 3 år (1+1+1)* 50,7

Tromsø Området Nobina 1.2.2012 31.1.2018 3 år (1+1+1) 181,2

Serviceruta Nobina 1.2.2012 31.1.2017 2 år (1+1)** 0,7

Buss
Kommune Operatør Kontrakts-

start
Kontrakts-
slutt

Antall  
opsjonsår

Årlig kontrakts-
sum MNOK 2015

Skolebil Balsfjord Torghatten Buss 1.10.2014 31.1.2018 3 år (1+1+1) 3,5

Skolebil Bardu Furuly Turbuss 18.8.2014 31.10.2017 2 år (1+1)* 2,3

Skolebil Dyrøy Cominor AS 1.10.2014 31.10.2017 2 år (1+1)* 1,1

Skolebi Lyngen Torghatten Buss 18.8.2014 31.7.2017 2 år (1+1)* 3,6

Skolebil Målselv Bussring AS 1.10.2014 31.10.2017 2 år (1+1)* 2,6

Skolebil Nordreisa Rundhaug Bussruter 1.10.2014 31.7.2017 2 år (1+1)* 4,5

Skolebil Storfjord Torbjørn Johansen 18.8.2014 31.7.2017 2 år (1+1)* 4,5

Skolebil Sørreisa Bussring AS 1.10.2014 31.10.2017 2 år (1+1)* 1

Skolebil Torsken Cominor AS 1.10.2014 31.9.2017 2 år (1+1)* 0,6

Tilrettelagt skyss
Området Operatør Kontrakts - 

start
Kontrakts- 
slutt

Antall  
opsjonsår

Balsfjord kommune Bussring 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Bardu kommune Furuly taxi 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Harstad kommune Harstad Taxi 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Karlsøy kommune Troms taxi 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Kvænangen kommune Troms taxi 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Lenvik kommune Senja Rutebil 1.10.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Lyngen kommune Lyngen buss 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Målselv kommune Bussring 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Nordreisa kommune Troms taxi 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Sørreisa kommune Troms taxi 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

Tromsø kommune Stein Sørensen P. TR. 1.1.2015 31.7.2017 2 år (1+1)

*  1. opsjonsår benyttet
**  2. opsjonsår benyttet

*  1. opsjonsår benyttet
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Hurtigbåt
Strekning Operatør Kontrakts-

start
Kontrakts-
slutt

Antall  
opsjonsår

Årlig kontrakts-
sum MNOK 2015

Rute 2 Boreal 1.1.2010 31.12.2019 0 61

Rute 3 og 4 Boreal 1.1.2015 30.4.2018 1 20,8

Rute 5 Sommarøy Cruise AS 1.1.2010 31.12.2019 0 3,1

Rute 6 Boreal 1.1.2010 31.12.2019 0 16,7

Rute 8 og 9* Torghatten Nord 1.5.2015 31.1.2016 0 13,9

Ferge
Strekning Operatør Kontrakts-

start
Kontrakts-
slutt

Antall  
opsjonsår

Årlig kontrakts-
sum MNOK 2015

Hansnes - Stakkvik Torghatten Nord 1.1.2010 31.12.2019 5 15,4

Mikkelvik - Bromnes Torghatten Nord 1.1.2010 31.12.2019 5 16,6

Belvik - Vengsøy Torghatten Nord 1.1.2010 31.12.2019 5 20,8

Rotsund - Havnnes Torghatten Nord 1.1.2010 31.12.2019 5 15,4

Stangnes - Sørrollnes Norled AS 1.2.2014 31.12.2019 3 27,3

Storstein - Lauksundskaret Torghatten Nord 1.5.2014 30.4.2020 3 17,6

Hansnes - Vannøy Torghatten Nord 1.5.2014 30.4.2020 3 32,8

Stornes - Bjørnerå Norled AS 1.2.2014 31.12.2019 3 23,2

Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy Norled AS 1.2.2014 31.12.2019 3 17,3

Refsnes - Flesnes FJORD1 MRF AS 1.1.2011 31.12.2018 0 22,1

Breivikeidet - Svendsby Norled AS 1.1.2012 31.12.2019 1 13,3

Lyngseidet - Olderdalen Norled AS 1.1.2012 31.12.2019 1 12,6

Botnhamn-Brensholmen* Torghatten Nord 30.4.2014 31.8.2015 0 6,9

Andenes-Gryllefjord** Torghatten Nord 20.5.2016 4.9.2016 1 10,3

Rute 2 Tromsø - Finns - Brøstadbot - Engenes - Harstad
Rute 3 Tromsø - Skjervøy
Rute 4 Tromsø - Vikran - Tennskjer - Lysnes
Rute 5 Sommarøy - Tussøy - Sandneshamn
Rute 6 Harstad - Bjarkøy -Sør-Senja
Rute 8 Skjervøy - Vorterøy
Rute 9 Skjervøy - Kvænangen

* Gjennomført ny konkurranse. Ny kontrakt har oppstart 28.4.2016  
 med Torghatten Nord som operatør. Kontrakten varer til 4.9.2016  
 med mulighet for forlengelse til sommerdrift også for 2017.

** I samarbeid med Nordland fylkeskommune har vi gjennfomørt anbud  
 på sommefergesambandet Andenes-Gryllefjord som har oppstart i 2016  
 med mulighet for forlengelse til sommerdrift også for 2017.

* Gjennomført ny konkurranse. Ny kontrakt har oppstart 1.2.2016  
 med Torghatten Nord som operatør. Kontrakten varer til 30.4.2018  
 med mulighet til å forlenge i ett år. 
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Kollektivåret 
2015 3
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SMÅ GREP FOR Å  
HJELPE BUSSEN TIL  
Å HOLDE RUTA

Ta hensyn til bussen
Tromsø er en by med mye biltrafikk, 
bakker og smale veier. En gjenganger på 
statistikken over forsinkelser er derfor at 
bussen blir forsinket på grunn av annen 
trafikk. Mye kan gjøres dersom bilister og 
andre tar større hensyn til bussene.

Ikke bruk kontanter
Betaling med kontanter tar tid. Den 
reisende bruker tid på å finne frem riktig 
beløp, og sjåføren må taste inn rett 
billett, skrive den ut og gi vekslepenger 
tilbake.

Bruk tromskortet eller mobilletten
”Proffe” bussbrukere vet at å bruke 
elektronisk billett ikke bare er raskere 
- men også billigere. Bruker du 
Tromskortet kan du gå inn via midtdøra 
og ikke foran hos sjåføren. Bruker du 
Mobilletten så kjøp billetten før du går 
ombord, og ha mobilen klar til visning før 
du går inn.

Husk at Mobillett skal alltid vises til 
sjåføren foran.

Bruk bussen
Et stort grep for å hjelpe bussen med 
å holde ruta er å få flere til å reise 
kollektivt. Det vil gi færre biler i trafikken, 
renere luft og andre miljøgevinster, samt 
mer penger til å satse kollektivt.

Reis kollektivt!
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HVERDAGSHELTENE
Hver dag legger et stort antall ansatte ned en formidabel innsats 
for å gi folk i Troms et godt kollektivtilbud. Vi har tatt en liten prat 
med tre av dem, og spurt hva som motiverer dem på jobben.

Rolf Andersen (59). Matros på Arnøyferga Mf Reinøy, 
Torghatten Nord.

I mesteparten av mitt voksne liv har jeg vært på havet, og 
jeg er veldig glad i jobben min. Folk er veldig trivelige, og 
jeg kjenner mange av passasjerene på fornavn. Været og 
havet gjør jobben spennende, fordi det stadig vekk byr på 
utfordringer for mannskapet på ferga.

Bjørn Fredheim (64). Hurtigbåtkaptein på ruta 
mellom Tromsø og Harstad, Boreal.

Ingen har så god utsikt på arbeidsplassen sin som det 
jeg har fra broa. Jeg lever og ånder for havet, der ingen 
dager er like. Havet har vært en del av meg hele livet, og 
jeg er veldig glad i passasjerene. Jeg liker å møte de ved 
ombordstigning og få de trygt hjem i tide.

Kyrre Jensen (60). Bussjåfør fra Gibostad, Cominor.

Jeg har kjørt buss i 40 år, og elsker jobben min fordi 
den utfordrer meg hver dag. Min rute går på Senja, der 
forholdene til tider kan være ganske tøffe. Foreldrene på 
Senja gir meg det dyreste de har hver dag, nemlig barna 
sine. Det er min jobb å få de trygt frem til skolen og hjem 
igjen. Den tilliten er det viktig for meg å leve opp til. 
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Saksgangen
For å besørge et godt skoleskysstilbud kreves det at 
aktørene i prosessen er god på samhandling med riktig 
informasjon til rett tid. Selve saksbehandlingen som 
gjelder elevers rett til skoleskyss behandles av etaten for 
samferdsel og miljø i fylkeskommunen. Prosessen videre 
håndteres av TFT, som tilrettelegger for at hver elev 
med rettighet til skoleskyss kommer seg til og fra skolen. 
Enten det er ved kollektiv transport, eller individuell 
tilrettelagt transport. Skolene må levere skoleruta og 
bestiller skoleskyss for hver elev tidlig på året. Deretter 
beregner ruteplanleggerne hos TFT behovet for antall 

busser og størrelsen på disse, samt tilrettelagt skyss.  
Utfra denne informasjonen må det lages busskort til 
hver elev basert på den rettigheten hver enkelt elev er 
innvilget. Dette er et arbeid som pågår gjennom hele året 
dersom elevenes behov endrer seg eller man mister kort. 
Bussrutene blir oversendt til operatørene (eksempelvis 
Nobina eller Cominor), som lager vognløp for hvilke ruter 
hver enkelt buss skal betjene i løpet av dagen. Vognløpene 
skal så tilbake til TFT hvor de implementeres med det 
elektroniske billettsystemet. Når denne prosessen er 
utført sendes det filer til bussene, som gjør at sjåføren 
kan gå inn i hvilken som helst buss i eget selskap og logge 

SKOLESKYSS I TROMS
Fylkeskommunen er i Opplæringsloven gitt ansvaret for å organisere skole-
skyssen i samråd med kommunene. Fylkeskommunen skal legge til rette for 
en rasjonell, sikker, trygg, miljøvennlig og trivelig skoleskyss. 

Håkon Helling,  
tredjeklassing ved Skøelv Skole
Håkon forteller at han en gang måtte 
hjelpe en sjåfør som var vikar med å finne 
holdeplassene, og i belønning fikk han en 
tyggis. Håkon synes det er artig å ta buss 
og bruker alltid belte. 

Isabelle Skog,
førsteklassing ved Skøelv skole
Isabelle synes det er best når hun kommer 
seg tidlig til bussholdeplassen om 
morgenen slik at hun står først i køen når 
hun skal gå på skolebussen. Hun forteller 
at busskortet er viktig å ha med seg, og så 
er det koselig å sitte foran sammen med 
vennene å snakke på bussen. Hun bruker 
alltid belte på bussen.
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seg på det aktuelle vognløpet han eller hun skal kjøre 
den dagen. Fra billettsystemet Fara får man tilgang til å 
selge billetter, gi ruteinformasjon, foreta oppgjør og få ut 
passasjerstatistikk. 

Spleiselag
Skoleskyssen er et spleiselag mellom kommunen og 
fylkeskommunen. Passasjerstatistikken er grunnlaget 
TFT benytter seg av når de skal fakturere kommunene 
egenandelen for hver skoleelev. Det er derfor svært 
viktig at ordningen med busskort respekteres. Det er 
bare slik eleven kan registreres inn i billettsystemet 
og blir en del av passasjerstatistikken.  Utstedelse av 
busskort, mistet busskort eller feil på busskort er derfor 
en prioritert oppgave hos TFT. Daglig utsteder TFT nye/
endrede busskort over hele Troms for å sikre seg at 
passasjerstatistikken til enhver tid gir de riktige tallene. 

 

Elevene
TFT har det overordnede ansvaret for at om lag 8800 
skoleelever over hele Troms kommer seg trygt til og 
fra skolen hver dag. Når det gjelder kommunikasjon i 
distriktene i Troms utgjør skoleskyssen en stor del av 
kollektivtilbudet, og det er også viktig at det legges til  
rette for at andre reisende i tillegg til skoleelever kan 
benytte seg av tilbudet. Dette er også ruter som krever  
sin sjåfør, da man kjører passasjerer helt ned i 
femårsalderen til og fra skolen.

Skoleskyssen er mer enn å frakte elever fra A til B. 
Mennesker man møter hver dag setter igjen inntrykk 
hos oss. De fleste av oss har opplevd å ha et helt spesielt 
forhold til en bussjåfør som barn, enten sjåføren var den 
strenge typen, den vennlige, den humoristiske eller alle 
disse i én. Vi har møtt skoleelever på bussholdeplassen i 
Sørreisa for å spørre dem hva de synes om å kjøre buss  
hver dag.

Ungene forteller at sjåførene er snille og hyggelige, de er spesielt 
glade i Åge, Rune, Ragnar og Ole. 

Sebastian Skog,
tredjeklassing ved Skøelv skole
Sebastian sier det er viktig å sitte i ro på 
bussen, og innrømmer at han ikke alltid er 
like flink til det. Han sier det er gøy å kjøre 
buss og at han er glad for at bussjåførene 
står opp hver dag for å kjøre dem til skolen 
og at de orker å hente de når skoledagen 
er over. Han bruker også belte. 

Ronja Celine Gunnberg,  
andreklassing ved Skøelv skole
Liker å ta buss fordi hun kan snakke med 
vennene på bussen. Hun synes det er 
viktig at alle på bussen er blid og husker 
busskortet. Hun bruker belte på bussen.
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I FOLKETS TJENESTE
I 2015 ble det gjennomført 13,5 millioner kollektivreiser i Troms. Mange velger 
å bruke kollektivtilbudet i det daglige, men stadig flere bruker også buss til 
festivaler og sportsarrangement. Troms fylkestrafikk har utviklet seg til å bli 
en viktig samarbeidspartner til de som er arrangører. Vi har tatt en prat med 
arrangører og tilskuere for å sjekke hva de synes om tilbudet.
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Løste parkeringsproblemet
Ski-NM i Tromsø ble arrangert 28.-31. januar, og det var 
ventet tusenvis av publikummere til NM-stadion de fire 
dagene mesterskapet pågikk. 

Leder for organisasjonskomiteen, Roger Fagerheim, 
forteller om utfordringene som ligger i å frakte så mange 
mennesker i forbindelse med et mesterskap.

- For vår del var det en utfordring at det ikke er 
parkeringsplasser nok i området. Derfor måtte vi se på 
alternative løsninger når vi planla mesterskapet. Det ble 
raskt klart for oss at vi måtte tilrettelegge for et kollektivt 
transporttilbud, men vi var usikre på hvilken løsning vi 
skulle velge og hvilken økonomisk risiko vi måtte ta som 
arrangør, forteller Fagerheim.

Ski NM Tromsø 2016
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Mobilletten
Mobil billettering ble løsningen for Ski-NM. 
- Vi diskuterte flere løsninger med Troms fylkestrafikk, 
men det ble fort klart for oss at den beste løsningen 
var å utvide det allerede eksisterende rutetilbudet de 
dagene mesterskapet pågikk. I tillegg ble det satt opp 
reservebusser som raskt kunne supplere ved behov. Denne 
løsningen var veldig god. Vi som arrangør sitter igjen med 
et godt inntrykk i etterkant, og alle publikummerne vi 
har snakket med bekrefter det samme. Særlig når Troms 
fylkestrafikk kunne tilby passasjerne egne billetter til 
rabattert pris opplevde vi at behovet ble godt ivaretatt, 
avslutter Fagerheim. 

Roger Fagerheim,  
Leder for organisasjonskomiteen, 
Ski-NM i Tromsø 2016

Marte Knudtsen, 
Partner, 
Jobzone

Kollegaer på tur
Marte Knudtsen er partner i JobZone Tromsø. Hun forteller 
at alle kollegaene reiste sammen for å se Ski-NM.

- Vi har et eget sprintlag, Team JobZone, som stilte til start 
under NM-sprinten. På fredagen stengte vi kontoret og tok 
bussen til NM-stadion for å heie fram laget vårt, forteller 
Knudtsen.

Under Ski-NM ble det tilbudt en 24 timers billett og en 
4-dagers billett gjennom Mobilletten. 
- For oss som bruker Mobilletten var det veldig enkelt 
å orientere oss i priser og kjøp. De som ikke hadde 
Mobilletten fra før fikk billett av oss gjennom appen. Det 
var god tilgang på busser, og vi følte aldri at vi måtte vente 
lenge. Når vi kom til holdeplassen i byen sto det en buss 
og ventet på oss, og når den var passe full kjørte den. Når 
sprinten var ferdig tok vi bussen tilbake til byen. Det hele 
var enkelt og greit. Og skulle alle kjørt privatbil til skistadion 
ville det blitt bilkø og parkeringskaos, avslutter Knudtsen.
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Første gang i Nord-Norge 
Studentlekene i Tromsø ble arrangert 24.-28. februar 
2016. 850 studenter fra hele landet deltok i 12 
forskjellige øvelser. Sammen med 230 frivillige og 
bidragsytere fordelte de seg over 6 arenaer i hele Tromsø. 
Studentlekene samarbeidet med Troms fylkestrafikk om å 
få deltakere og frivillige til arenaene. 

Lederen for Studentlekene i Tromsø, Bjarne Martinsen, kan 
fortelle om et unikt mesterskap.

- Det er første gangen Studentlekene er arrangert i Nord-
Norge, og vi opplever en positiv effekt. Det er mange som 
ønsker å delta i år fordi de aldri har vært i Nord-Norge før. 

Gode samarbeidspartnere
Den unge lederen har tatt med seg mange gode erfaringer 
med arrangementet. Selv er han på fjerde året som 
masterstudent i økonomi og administrasjon. Martinsen 
mener man må ha godt mot og være god å planlegge for at 
et slikt arrangement skal bli en suksess. 

- Det er svært viktig at så mange samfunnsaktører som 
mulig bidrar med det de kan for at det skal bli et bra 
arrangement. Jeg er svært fornøyd med Troms fylkestrafikk 
som bidro ved å legge til rette med rabatterte løsninger 
for deltagerne, men som student skulle jeg ønske prisene 
kunne vært enda lavere, avslutter Martinsen smilende.

Under Studentlekene har studentene kunnet reise så mye 
de ville hele uka i bysonen for 160 kroner.

Studentlekene,  
1080 mennesker på 6 arenaer

 Bjarne Martinsen,  
Leder for studentlekene,
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- Det å ha et betalingsmiddel i lomma er uvurdelig. De aller
fleste har en mobiltelefon med seg når de går hjemmefra,
og det er faktisk alt du trenger for å kunne betale billetten.
Uansett om du skal ta buss, hurtigbåten eller ferge her i 
Troms, sier Lars Sigurd Eide, markedssjef i Troms
fylkestrafikk.

Har passsert 50.000 billetter per måned
Fra oppstarten i januar 2015 med mobil billettering for 
buss, hurtigbåt og ferge i hele Troms og frem til våren 
2016, har vi doblet omsetningen. I april 2016 ble det for 
første gang solgt over 50.000 billetter via mobil, noe vi er 
svært fornøyde med! De som laster ned appen kan velge 
mellom tre betalingsmåter.
- Du kan belaste telefonregningen din, hvis mobil-
operatøren tillater det. Eller du kan legge til et kredittkort. 
Den tredje måten er at du kan sette inn penger på en 
mobil reisekonto, så trekkes billettkjøpene derfra. Slik kan 
foreldre fylle opp reisekontoen på sine barns smartmobiler 
på en enkel og effektiv måte. Er de store nok, kan du også 
la de kjøpe sine kollektivbilletter fra ditt kredittkort, såkalt 
tilknyttet bruker, foreslår Eide.

Først i Norge
Troms fylkestrafikk var først ute i hele Norge med å tilby
mobil billettering på buss, båt og ferge.  
- Vi er stolte av å være ledende tilbyder av effektive
betalingsløsninger for våre passasjerer. Løsningen er 
fleksibel, og vi har gjort alt for å gjøre det enkelt for 
kunden. Har du mobilen med deg, så har du også billetten
med deg. I tillegg til enkeltbilletter tilbyr vi periodebilletter
for buss i Harstad, Finnsnes og Tromsø. Her kan kunden 
velge mellom 24 timer, 7- eller 30 dager. Og er mobilen satt 
opp med et annet språk enn norsk, blir innholdet i appen 
automatisk på engelsk. - Det vet vi at mange setter stor 
pris på, sier Eide.

Kontantløst
Det har dessverre forekommet ran og ransforsøk på buss
tidligere. Troms fylkestrafikk, operatørene og sjåførenes
egne forbund har vært opptatt av å gjøre arbeidsplassene
så trygge som mulig.
- Derfor er vi fornøyde med å konstatere at Mobilletten har
bidratt til langt mindre bruk av kontanter om bord. Nå er det
bare vekslepenger i omløp. Det gjør arbeidsdagen tryggere

for sjåførene. I tillegg går ombordstigning mye raskere når
man ikke betaler billetten med kontanter. Det gjør at 
bussene raskere kommer seg fra holdeplass, og kan holde 
ruta si, forteller Eide.

Eventbilletter
Troms fylkestrafikk har som mål å gjøre det så enkelt som
mulig å reise kollektivt. Blant annet ved å tilby 
skreddersydde mobilbilletter til forskjellige arrangementer.
- Det er stas når det skjer spennende ting i Troms. Enten
det er NM på ski, festivaler og andre større arrangementer. 
Vi tilrettelegger for at folk skal kunne komme seg 
trygt fram og tilbake uten bruk av bil. Derfor har vi 
utviklet tilpassede mobilbilletter som gjør at alle får en 
optimal opplevelse og at transporten er en integrert 
del av arrangementet. Det gjør at vi kan tilby effektive 
transportløsninger under for eksempel Buktafestivalen og 
Festspillene i Nord-Norge. Dette vet vi at publikum setter 
pris på, sier Eide.

Nyheter
Fra 2016 vil det komme nye funksjoner på Mobilletten. Slik
at det blir enda enklere for innbyggere og turister å reise
kollektivt i Troms.

- Vi jobber hele tiden med å oppdatere Mobilletten og få inn 
flere attraktive funksjoner. Utviklingen skjer i en rasende 
fart, så det er bare å følge med, avslutter Eide.

RETT OG SLETT MOBILLETT
Helt siden Mobilletten ble lansert i 2014 har den vært en suksess. 
Appen, som kan brukes på flesteparten av dagens smarttelefoner, er  
lastet ned til flere enn 50.000 unike telefonnumre.

Slik laster du ned

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.



53

Funksjoner og fordeler 
med Troms Mobillett

 • Enkeltbilletter for buss, båt og ferge  
 i hele Troms fylke. 

 • Periodebilletter for Tromsø, Harstad  
 og Finnsnes. 

 • Mulighet for å knytte flere brukere til en  
 betaler – for eksempel at barna i familien  
 kan kjøpe billetter, men belaster de  
 voksnes kredittkort eller mobilkonto.  
 Eller at en arbeidsgiver åpner for at ansatte  
 kan belaste firmaets konto eller -kredittkort  
 på sine jobbreiser.

Lær å bruke Mobilletten på YouTube

Skann QR eller bruk URL:

youtu.be/8GjiLF7UiRs
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SANNTID I TROMSØ OG HARSTAD
Man skal ikke langt tilbake i tid for å finne den reisende med 
en bussrute i hånda på holdeplassen. Bussruta ga riktignok 
et estimat om når bussen var forventet å komme, men 
for de reisende innebar avvik i ruta venting. Visjonen om 
sanntidssystemet er at den reisende gjennom teknologi 
hele tiden er oppdatert på når bussen faktisk kommer til 
holdeplassen. Man skal via mobil, internett eller utvendige 
skjermer på holdeplasser kunne se om bussen er i rute eller 
om den er forsinket. Ved forsinkelse får man et estimat på 
når bussen kommer. Dersom bussen ikke kommer i det hele 
tatt vil man få informasjon om det umiddelbart, og videre 
informasjon om ekstra avgang eller neste avgang. 

Full oversikt
Via internett, mobilapp, skilt og skjermer vil man få 

sanntidsinformasjon om bussene. Bussene er koblet på 
GPS og systemet vil til enhver tid vite hvor bussene er. I 
praksis vil dette bety at man kan sitte hjemme i stua og 
følge med om bussen er i rute og når man må gå ut døra. 
Det vil bli innvendig opprop av neste holdeplass. Oppropet 
går også via teleslynge. Det sees også på muligheten for 
utvendig opprop på holdeplasser med flere linjer, med 
opprop av linje og destinasjon. 

Sanntidsprosjektet startet i 2015 og er forventet å være 
ferdigstilt i løpet av 2017. I første omgang vil sanntid 
gi tidsinformasjon om alle våre bussruter i Tromsø og 
Harstad, men det er et ønske fra Troms fylkestrafikk at man 
får finansiering til å implementere systemet i hele fylket på 
både buss, båt og ferge. 
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Fornøyd publikum
Systemet er mer enn en tjeneste for publikum. Det 
registrerer alle avvik og foretar prognoser. Det vil gi 
fortløpende kontroll på konkrete tidsavvik på ruter, slik 
at man enklere kan gjøre forbedringstiltak. Erfaringer fra 
andre steder i landet der sanntidssystem er tatt i bruk, 
er større tilfredshet blant kundene fordi de får tilgang på 
informasjon de før ikke har hatt.

Signalprioritering i lyskryss
Troms fylkestrafikk ser også på muligheten til 
signalprioritering i lyskryss. Signalprioritering innebærer 
at bussen skal kunne sende anrop til lyskrysset i god tid, 
slik at signalanlegget forlenger grønn eller forkorter rød 
fase. Det er viktig at kollektivtrafikken får prioritering i 

bybildet, for på denne måten å kunne tjene en større andel 
av befolkningen.

Troms fylkestrafikk registrerer et økende behov for å koble 
kollektivtrafikk med ny teknologi. I den anledning har man 
valgt å rekruttere IT-leder for å sikre seg at man har en 
fremoverlent holdning på feltet. Robert Brastad er på plass 
som IT-leder i TFT fra mars 2016, og hans primæroppgave 
vil være innføring og drift av sanntidssystemet. Robert 
har tidligere jobbet for Kongsberg spacetec som 
systemutvikler, og innehar nøkkelkompetanse som skal 
bidra til å gi kollektivtrafikken i Troms et teknologisk løft.
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Tall og  
Økonomi 4
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TFT hadde i 2015 brutto kostnader på 905,1 mill. kroner og 
inntekter på 935,6 mill. kroner.  Disse kostnadene dekkes i 
all hovedsak med tilskudd fra Troms fylkeskommune (TFK) 
og billettinntekter.  Billettinntektene for 2015 utgjorde 
36,4 % av de totale inntektene.  Tilskudd fra TFK utgjør 
62,2%.  Resterende 1,3 % dekkes av andre driftsinntekter.

Budsjettrammen for 2015 ble definert ut i fra budsjett-
ramme for 2014 justert for forventet prisvekst for 2015 
(føringer fra statsbudsjettet).  

Vi rapporterte pr. 31.10.15 et prognostisert overskudd på 
4,0 mill. kroner. Ved utgangen av 2015 viste regnskapet 
et overskudd på 30,5 mill. kroner. I all hovedsak skyldes 
dette økte billettinntekter ut over budsjett med 15,8 
mill. kroner, og reduserte kontraktkostnader pga. negativ 
indeksutvikling på 14,0 mill. kroner. Det er spesielt 
passasjerutviklingen på fergene og skoleskyssen som  

har bidratt til økte inntekter i 2015, i tillegg har lav oljepris 
ført til lavere kostnader enn forventet.

På kostnadssiden har indeksreguleringen av kontraktene 
(som skjer etterskuddsvis 01.07. og 31.12.) en stor 
effekt. 0,1 % avvik i indeksreguleringen i forhold til våre 
forutsetninger utgjør ca. 1 mill. kroner i økte /reduserte 
utgifter.  

Vi har noen kontrakter som skal etterreguleres pr. 31.12., 
hvor indeksutviklingen (spesielt drivstoff) for 2015 ble 
negativ, mens det i budsjettet for 2015 var forventet en 
tilnærmet normal prisvekst.

Tidligere års akkumulerte merforbruk er i sin helhet dekket 
inn ved overføringer fra Troms fylkeskommune i løpet av 
2015.  

* Billettinntekter
** TFK = Troms fylkeskommune
*** Tallene er eksklusiv reverserte tapsavsetninger fra 2014, og dette er  
 grunnen til at tallene ikke er identiske med beløpene i årsberetningen.

Kroner og øre

DRIFTSKOSTNADER   905,1 mill.DRIFTSINNTEKTER   935,6 mill.

TFTs økonomiske formål er å administrere kollektivtrafikken i Troms fylke 
innenfor de økonomiske rammer som foreligger. TFT bestreber seg etter å  
få mest mulig kollektivtrafikk fra de ressurser enheten rår over.

Hurtigbåt*

60,2 mill.

Midler fra TFK**

582,3 mill.

Buss*

242,5 mill.

Ferge*

38,2 mill.

Andre inntekter
12,4 mill.

Buss
454,1 mill.

Ferge
261,4 mill.

Hurtigbåt
142,1 mill.

Infrastruktur
30,0 mill.

Andre kostnader
17,5 mill.
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Økonomiske hovedoversikter 2015
Troms fylkestrafikk - Driftsregnskap (tall i 1000 kr)
Beskrivelse Regnskap 

2015
Budsjett  
2015

Regnskap 
2014

Andre salgs-og leieinntekter -342 673 -343 455 -350 487

Overføringer med krav til motytelse -5 052 -3 625 -2 967

Andre overføringer -596 163 -556 730 -608 770

Sum driftsinntekter -943 888 -903 810 -962 224

Lønnsutgifter 17 506 15 108 14 777

Sosiale utgifter 2 992 2 287 2 187

Kjøp som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 44 255 46 845 41 506

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 839 073 817 647 825 953

Overføringer -13 111 63 15 736

Avskrivninger 4 141 0 3 490

Sum driftsutgifter 894 856 881 950 903 649

Brutto driftsresultat -49 032 -21 860 -58 575

Renteinntekter og utbytte -1 450 -1 000 -1 588

Sum eksterne finansinntekter -1 450 -1 000 -1 588

Renteutgifter og låneomkostninger 342 900 431

Avdrag på lån 4 938 5 250 4 938

Sum eksterne finansutgifter 5 280 6 150 5 369

Resultat eksterne finanstransaksjoner 3 830 5 150 3 781

Motpost avskrivninger -4 141 0 -3 490

Netto driftsresultat -49 343 -16 710 -58 284

Overført til investeringsregnskapet 4 859 0 0

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 13 839 16 710 58 284

Sum avsetninger 18 698 16 710 58 284

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -30 645 0 0
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Troms fylkestrafikk - Investeringsregnskap (tall i 1000 kr)
Beskrivelse Regnskap 

2015
Budsjett 
2015

Regnskap 
2014

Andre salgsinntekter 0 0 -216

Overføringer med krav til motytelse 0 0 -950

Sum inntekter 0 0 -1 166

Kjøp som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 4 379 4 667 3 426

Sum utgifter 4 379 4 667 3 426

Kjøp av aksjer og andeler 10 0 6

Dekning av tidligere års udekket 1 889 0 2

Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 570

Sum finansieringstransaksjoner 1 899 0 578

Finansieringsbehov 6 278 4 667 2 838

Bruk av lån -849 -4 667 -2 838

Overført fra driftsregnskapet -4 859 0 0

Bruk av bundne investeringsfond -570 0 0

Sum finansiering -6 278 -4 667 -2 838

Troms fylkestrafikk - Balanse (tall i 1000 kr)
Beskrivelse Regnskap 2015 Regnskap 2014

Utstyr, maskiner og transportmidler 12 505,00 16 045,00

Aksjer og andeler 18,00 8,00

Pensjonsmidler 4 999,00 3 246,00

SUM ANLEGGSMIDLER (A) 17 522,00 19 299,00

Kortsiktige fordringer 122 911,00 143 860,00

Premieavvik 332,00 398,00

Kasse, postgiro, bankinnskudd 66 423,00 23 878,00

SUM OMLØPSMIDLER (B) 189 666,00 168 136,00

SUM EIENDELER (A + B) 207 188,00 187 435,00

Disposisjonsfond -50 000,00 -50 000,00

Bundne investeringsfond 0,00 -570,00

Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) -30 645,00 0,00

Regnskapsmessig merforbruk (drift) 0,00 13 839,00

Udekket i investeringsregnskapet 0,00 1 889,00

Kapitalkonto -4 980,00 -5 311,00

SUM EGENKAPITAL  ( C) -85 625,00 -40 153,00

Pensjonsforpliktelse -6 177,00 -3 533,00

Andre lån -8 930,00 -13 869,00

Sum langsiktig gjeld -15 107,00 -17 402,00

Annen kortsiktig gjeld -106 165,00 -129 800,00

Premieavvik -291,00 -80,00

Sum kortsiktig gjeld -106 456,00 -129 880,00

SUM GJELD (D) -121 563,00 -147 282,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -207 188,00 -187 435,00

Ubrukte lånemidler 2 565,00 3 413 822,08

Motkonto for memoriakontiene -2 565,00 -3 413 822,08
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TOTALE KOSTNADER   465,4 mill.TOTALE INNTEKTER   465,4 mill.

NØKKELTALL   BUSS

Billettinntekt  · 258,1 mill.

Midler fra TFK  · 200,2 mill.

Andre inntekter  · 7,1 mill.

Tromsø
198,3 mill.

Midt-Troms
55,7 mill.

Sør-Troms
54,5 mill.

Mindre Skolesk. kontr.
33,3 mill.

Tilrettelagt
Skoleskyss

29,3 mill.

Senja
21,6 mill.

Annet
13,5 mill.

Regionruter
31,0 mill.

Nord-Troms
28,2 mill.

BILLETTINNTEKTER 2015

258 006 000
PASSASJERTALL 2015

11 488 871

FINANSIERING AV DRIFT

BILLETTINNTEKTER OG PASSASJERTALL

Billettinntekter  · 258,1 mill. Midler fra TFK  · 200,2 mill.Andre inntekter  · 7,1 mill.

Kostnader totalt  · 465,4 mill.

55,5%
43,0%

1,5%
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PASSASJERTALL TROMSØ

PASSASJERTALL SØR-TROMS

PASSASJERTALL REGIONRUTER

BILLETTINNTEKTER TROMSØ

BILLETTINNTEKTER SØR-TROMS

BILLETTINNTEKTER REGIONRUTER

NØKKELTALL   BUSS

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
100,6 mill. 107,2 mill. 113,9 mill. 123,1 mill.

0

30 mill.

60 mill.

90 mill.

120 mill.

150 mill.

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
7 906 596 8 120 966 8 296 505 8 262 707

0

2 mill.

4 mill.

6 mill.

8 mill.

10 mill.

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
10,0 mill. 10,1 mill. 10,0 mill. 9,2 mill.

0

2 mill.

4 mill.

6 mill.

8 mill.

10 mill.

12 mill.

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
1 046 362 1 043 435 1 009 290 966 447

0

0,2 mill.

0,4 mill.

0,6 mill.

0,8 mill.

1,0 mill.

1,2 mill.

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
23,9 mill. 24,1 mill. 22,4 mill. 22,7 mill.
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20 mill.

25 mill.

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
265 132 261 526 266 724 279 208
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100 000
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200 000
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300 000
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NØKKELTALL   FERGER

TOTALE KOSTNADER   261,4 mill.TOTALE INNTEKTER   261,4 mill.

Billettinntekter  · 38,2 mill.

Midler fra TFK  · 221,9 mill.

Andre inntekter  · 1,3 mill.

Kjøp av transporttj.  · 256,2 mill.

Bonus og incitament  · 4,5 mill.

Andre kostnader  · 0,8 mill.

Billettinntekter  · 38,2 mill. Midler fra TFK  · 221,9 mill.Andre inntekter  · 1,3 mill.

Kostnader totalt  · 261,4 mill.

14,6%
84,9%

0,5%

FINANSIERING AV DRIFT

BILLETTINNTEKTER OG PASSASJERTALL

PERSONBILENHETER 2015

1 011 506
BILLETTINNTEKTER 2015

38 166 000
PASSASJERTALL 2015

788 826
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NØKKELTALL   HURTIGBÅT

TOTALE KOSTNADER   142,1 mill.TOTALE INNTEKTER   142,1 mill.

Billettinntekt  · 60,2 mill.

Midler fra TFK  · 78,6 mill.

Andre inntekter  · 3,3 mill.

Kjøp av transporttj.  · 119,6 mill.

Bonus og incitament  · 6,9 mill.

Kaileie og ekspeditører  · 10,5 mill.

Andre kostnader  · 5,2 mill.

Billettinntekter  · 60,2 mill. Midler fra TFK  · 78,6 mill.Andre inntekter  · 3,3 mill.

Kostnader totalt  · 142,1 mill.

42,4%
55,3%

2,3%

BILLETTINNTEKTER 2015

60 231 000
PASSASJERTALL 2015

277 158

FINANSIERING AV DRIFT

BILLETTINNTEKTER OG PASSASJERTALL
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NØKKELTALL   HURTIGBÅT

33,7%

66,3%

Tilskudd fra TFK pr. reisende  · 125,48 kr.

RUTE 2 Tromsø - Finnsnes - Harstad

Billettinntekter pr. reisende  · 247,13 kr.

Kostnader pr. reisende  · 372,61 kr.

Tilskudd fra TFK pr. reisende  · 691,02 kr.

RUTE 3 Tromsø - Skjervøy

Billettinntekter pr. reisende  · 211,77 kr.

Kostnader pr. reisende  · 902,79 kr.

76,5%

23,5%

Tilskudd fra TFK pr. reisende  · 293,35 kr.

RUTE 4 Tromsø - Vikran - Tennskjer - Lysnes

Billettinntekter pr. reisende  · 100,08 kr.

Kostnader pr. reisende  · 393,42 kr.

74,6%

25,4%

Tilskudd fra TFK pr. reisende  · 706,73 kr.

RUTE 6 Harstad - Bjarkøystedene - Senja

Billettinntekter pr. reisende  · 67,76 kr.

Kostnader pr. reisende  · 774,49 kr.

91,7%

8,7%

Tilskudd fra TFK pr. reisende  · 1 170,01 kr.

RUTE 8/9 Skjervøy - Kvænangen

Refusjon UNN pr. reisende  · 329,36 kr.

Billettinntekter pr. reisende  · 47 kr.

Kostnader pr. reisende  · 1 546,37 kr. kr.

75,7%

21,3%
3%



© Troms fylkestrafikk 2015/2016. Forbehold om trykk- og skrivefeil, endrede data, spesifikasjoner eller annet. 


