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TFT overtok ansvaret for alle busskontraktene bortsett fra Tromsø-
kontrakten fra 1.7.2011. Fra 1.1.2012 overtok foretaket ansvaret for 
alle båt- og fergekontraktene. Fra 1.2.2012 ble ansvaret for Tromsø-
kontrakten overtatt. TFT har derfor ikke sammenliknbare regnskapstall
for 2011.

Det har ikke vært utarbeidet årsmelding tidligere. Årsregnskap med 
styrets årsberetning ble naturligvis utarbeidet for 2011 og 2012. 
Hensikten med årsmeldingen er å fortelle om driften i 2013, samt 
gi utfyllende informasjon om TFT og tjenestene som foretaket er 
oppdragsgiver for. Derfor har vi kalt magasinet du holder i hendene 
«Fylkesferd – Hybrid årsrapport for 2013 og kollektivmagasin for buss, 
hurtigbåt og ferge i Troms fylke».

Troms fylkestrafikk ønsker å takke alle våre operatører, samarbeids-
partnere, kommuner og næringsliv for et godt samarbeid med å gjøre
kollektivtrafikken i hele Troms enda bedre.

Denne årsmeldingen inneholder ikke alle obligatoriske oversikter og 
noteoppstillinger som kreves til regnskapet. Det er utarbeidet komplett 
årsregnskap for både 2011, 2012 og 2013. 

Disse kan lastes ned elektronisk ved bruk av lenkene til høyre.
Eventuelle andre henvendelser:

Troms fylkestrafikk
Postboks 609
9306 Finnsnes

post@fylkestrafikk.no
telefon: 77 78 84 80

Besøk oss gjerne på vår hjemmeside: www.tromskortet.no

INNLEDNING
Troms fylkestrafikk (TFT) er et fylkeskommunalt foretak 
etablert i 2011. Foretaket har vært under etablering frem 
til våren 2013. Per mai 2013 er organisasjon og
bemanning på plass.
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Selve transporttjenestene utføres 
av ulike operatører på oppdrag 
for TFT. Selskapet er lokalisert 
med hovedkontor på Finnsnes, 
avdelingskontor i Tromsø, og 
kundesenter i Tromsø og Harstad. 
Ruteopplysningen drives på 
kontrakt av HT Safe på Hamarøy. 
Ruteopplysningen er vedtatt flyttet 
til kundesenteret i Tromsø.

2013 var andre hele driftsår for TFT. 
Foretaket har i 2013 fortsatt vært 
preget av etablering blant annet 
for å få tilstrekkelig bemanning 
på plass. Foretaket er organisert 
i tre avdelinger: økonomi- og 
administrasjonsavdeling, plan- og 
driftsavdeling og markeds- og 
informasjonsavdeling. Hver 
av avdelingene ledes av en 
avdelingssjef, og målsettingen om 
at ledergruppen skulle være på plass 
innen 1.7.2013 ble oppnådd.

TFT har ansvaret for oppfølging 
av tolv fergesamband, seks 
hurtigbåtsamband og fire store 
busskontrakter. I tillegg kommer 
en del mindre kontrakter. I styrets 

årsberetning for 2012 er det 
sagt: «Det er styrets oppfatning 
at etablering av foretaket og 
overtakelse av kontraktene 
samtidig som man i stor grad har 
gått over til bruttokontrakter, har 
vært krevende». Det er styrets 
oppfatning at foretaket i løpet av 
2013 har beveget seg i betydelig 
grad i retning av å komme i en 
normalisert driftssituasjon. Det var 
i 2013 også noe usikkerhet knyttet 
til om TFT skulle fortsette som 
fylkeskommunalt foretak, eller om 
fylkestinget ønsket å organisere 
virksomheten som en del av den 
fylkeskommunale administrasjon. 
Styret legger til grunn at denne 
diskusjonen er avsluttet, og at 
man nå kan konsentrere innsatsen 
på utvikling av kollektivtrafikken i 
fylket.

Styret ønsker å trekke frem at 
foretaket i løpet av 2013 har fått mye 
bedre oversikt over de økonomiske 
forpliktelsene som ligger i 
kontraktene, og at økonomistyringen 
har blitt forbedret. Foretaket 
leide i 2013 inn bistand fra 

konsulentselskap for å kvalitetssikre 
analyse til avvik i regnskap 2012 
og budsjett 2013. Konsulent 
vurderte også kapasitet i foretakets 
økonomiavdeling, samt kom med 
forslag til bedring av verktøy og 
rutiner for økonomisk rapportering. 
Foretaket bygger videre på 
konklusjonene fra analysen.

Styret har i 2013 hatt ti styremøter 
og behandlet 67 saker. Styret har 
frem til august bestått av styreleder 
Håvard Kyvik Gulliksen, nestleder 
Synnøve Søndergaard, ansattes 
representant Anita Mikalsen, 
Hege Haukeland Liadal og Nils 
Arne Johnsen. Fra august har Toini 
Løvseth tatt over som styreleder og 
Nils Arne Johnsen som nestleder. 
Håvard Kyvik Gulliksen og Synnøve 
Søndergaard gikk ut av styret 
fra samme tidspunkt, og nytt 
styremedlem er Ole T. Andreassen. 
Kurt Bones ble fast ansatt som 
direktør fra 1.1.2013.

STYRETS ÅRSBERETNING
Troms fylkestrafikk (TFT), etablert 2011, er et fylkeskommunalt foretak 
eid av Troms fylkeskommune, med hovedoppgave å planlegge,
anskaffe, administrere og markedsføre kollektivtrafikk med buss, båt
og ferge i Troms fylke. 

Toini Løvseth,
styreleder

STYRET
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Ved utgangen av 2013 hadde 
foretaket 22 ansatte , mot 23 
ansatte i 2012. Det var tolv ansatte 
ved hovedkontoret på Finnsnes, fire 
ved kundesenteret i Tromsø, to ved 
kundesenteret i Harstad, og fire ved 
avdelingskontoret i Tromsø. Årsaken 
til nedgangen i antall ansatte er 
at ruteopplysningen i Gratangen 
ble lagt ned og satt ut på anbud fra 
september 2013.

 Administrasjonen er styrket med 
to stillinger i 2013 (økonomi- og 
administrasjonssjef og plan- og 
driftssjef). Ruteopplysningen skal 
flyttes til kundesenteret i Tromsø i 
løpet av 2014. Dette vil gi gevinster, 
både økonomisk og med bedre 
utnyttelse av personellet.

Utførte årsverk i 2013 var 24.
Foretaket er registrert som godkjent
lærebedrift i kontorfaget og hadde
frem til august én lærling. Det er
styrets oppfatning at arbeidsmiljøet
i foretaket er godt. Sykefraværet er
lavt. TFT undertegnet
IA-avtale med NAV i 2012. Det har
ikke vært rapportert om skader eller
ulykker i foretaket i 2013. Det ble
gjennomført arbeidsmiljø-
kartlegging i desember, og 
resultatet av denne er god. Det skal
arbeides med tiltak for å følge opp 
resultatene fra kartleggingen.

TFT har som mål å være en 
arbeidsplass der det råder 
likestilling. Foretaket har seks 
kvinnelige ansatte og styret har 
i 2013 bestått av to menn og tre 
kvinner. Selskapet vil forhindre 
diskriminering som følge av nedsatt 
funksjonsevne, etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, hudfarge, religion eller 
livssyn. Virksomheten i bedriften 
medfører verken forurensning eller 
utslipp utover hva som er vanlig i 
tilsvarende virksomheter.

Styret er mindre bekymret for den 
økonomiske situasjonen foretaket 
befinner seg i nå enn hva man var i 
fjor. Det skyldes først og fremst at 
budsjettet for foretaket er styrket 
i 2014, samt at det er gjennomført 
tiltak som gir høyere inntekter. Det 
er styrets oppfatning at budsjettet 
for 2014 er tilstrekkelig til å drifte 

de kontraktene selskapet har ansvar 
for, og levere de tjenestene som er 
forventet. Styret forventer å drive i 
balanse, uten å måtte gjennomføre 
mange innsparingstiltak.

Merforbruket for 2013 og 2012 må i 
hovedsak dekkes inn av eier. 

Hurtigbåtrute 2 Tromsø-Finnsnes-
Harstad er et meget viktig og 
mye omtalt rutetilbud i fylket. 
Reisestatistikken viser en oppgang 
på 6,6 prosent. Det ble gjennomført 
til sammen 205 000 reiser på ruten 
i 2013.  Regulariteten var på 99,34 
prosent, mot 97,3 prosent i 2012, 
og dette er meget bra. Styret sier 
seg derfor meget tilfreds med 
situasjonen på ruta, og forventer 
ytterligere passasjervekst i 2014.

Kontrakten i Tromsø har fortsatt et 
for høyt nivå på avvik til at styret kan 
si seg fornøyd med gjennomføringen 
av rutetrafikken i Tromsø. Det pågår 
for tiden et prosjekt som har til 
hensikt å se på både rutetidene 
og planleggingen til operatøren. 
Forhåpentligvis vil resultatene av 

prosjektet kunne gi en pekepinn 
på hvilke tiltak som må iverksettes 
for å bedre regulariteten i Tromsø. 
På nyåret 2013 har det vært noen 
hendelser med busser som har sklidd 
baklengs ned bakker. TFT legger til 
grunn at operatøren har gjennomført 
tiltak slik at lignende hendelser ikke 
har gjentatt seg siden.

Det er i 2013 gjennomført 13 231 
587 reiser mot 12 949 492 reiser i 
2012. Dette innebærer en økning på 
2,2 prosent. Drøye 60 prosent av alle 
reiser i fylket gjennomføres i Tromsø 
by. 

Styret takker de ansatte for god 
innsats i 2013. 

ØKONOMI
FORETAKETS ÅRSREGNSKAP FOR 2013 GJØRES OPP
MED ET DRIFTSMESSIG MERFORBRUK PÅ 31,5 MILLIONER 
KRONER.  HOVEDÅRSAKENE TIL AVVIKET ER:

Sum 31,5 mill.

Tilrettelagt skoleskyss                                                       9,7 mill.
Kontrakt - buss                                                                      6,6 mill.
Effekt av endringer i ruteproduksjonen – buss                     -4,5 mill.
Prisjustering variabel godtgjørelse ferger   2,1 mill.
Saldering drivstoff – ferger (2012)    3,0 mill.
Kontrakt – hurtigbåt                                                 3,0 mill.
Saldering drivstoff – hurtigbåt (delvis 2012)   5,2 mill.
Kjøp av tjenester fra andre (ekspeditører m.m)  3,4 mill.
Usikre kundefordringer                                 1,0 mill.
Juridisk bistand og andre kons.tjenester            1,4 mill.

Foretaket mottok i 2013 18,6 mill. kr fra Troms fylkeskommune til dekning
av merforbruket i 2011. På grunn av strykningsregler bidrar dette til
reduksjon av merforbruket i 2013.

Merforbruk 12,9 mill
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Toini Løvseth,
styreleder

Hege Haukeland Liadal,
styremedlem

Kurt Bones,
direktør

Nils Arne Johnsen,
nestleder

Kjell Jensen,
styremedlem

Ole T. Andreassen,
styremedlem

FINNSNES, 31. DESEMBER 2013
28. APRIL 2014

Toini Løvseth overtok for Håvard Kyvik Gulliksen (Lenvik) fra august 2013. Nils Arne Johnsen overtok 
for Synnøve Søndergaard (Tromsø) fra august 2013. Johnsen var før den tid styremedlem i styret. 
Kjell Jensen overtok for Anita Mikalsen (Sørreisa) fra 1.1.2014.

 Styret
Styret i Troms fylkestrafikk består
av (fra venste på bildet):

• Styremedlem Kjell Jensen, Tromsø
   (ansattes representant) 
• Styremedlem Hege Haukeland Liadal,
    Haugesund
• Styremedlem Ole T. Andreassen, Harstad
• Nestleder Nils Arne Johnsen, Tromsø
• Styreleder Toini Løvseth, Lenvik
• Kurt Bones, direktør
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Troms fylkeskommune har delegert 
store deler av ansvaret for driften av 
kollektivtrafikken i fylket til Troms 
fylkestrafikk (TFT) . Foretaket har ansvar 
for kjøp og drift av transporttjenester 
og infrastruktur som terminaler, 
billetteringsutstyr, infoskjermer med 
mer. TFT er også ansvarlig for salg og 
markedsføring av kollektivtilbudet. 

Samtidig som fylkestinget vedtok å opprette 
foretaket bestemte de seg for å gå over til 
bruttokontrakter og med det overføring av 
ruteplanlegging fra buss- og båtoperatørene hit. 
Det siste følger naturlig av at bruttokontrakter 
medfører at fylket får inntektsansvaret, og 
risikoen, i markedet. 

Fylkets målsetting med foretaket er å forbedre 
kollektivtrafikktilbudet, gjøre tilbudet mer 
tilgjengelig og kjent for publikum, og drifte det 
hele mest mulig kostnadseffektivt. Altså få mer 
kollektivtrafikk for samfunnets penger.

SAMFUNNSOPPDRAGET

- EN FORMIDABEL
UTFORDRING

8
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Det er ingen tvil om at oppgaven 
er formidabel. Kritikerne har vært 
mange og høylytte. Vi har selvinnsikt 
nok til å skjønne at vi aldri når Apple 
i popularitet, men også pågangsmot 
nok til å ha som målsetting at stadig 
flere skal være fornøyd med den 
oppgaven vi gjør.

Troms er stort og med spredt 
bebyggelse. Kollektivtrafikken må 
innrettes for at folk skal komme 
seg raskere mellom regionene, 
til sykehus, mellom øyene, og til 
fastlandet overhodet. Det fordrer 
relativt kostbare hurtigbåt- og 
fergetilbud, med få brukere og små 
inntekter. Likevel - det er her tilbudet 
er viktigst for det råvarebaserte og 
eksportrettede næringslivet som er 
bærebjelken i fylkets økonomi.  

Samtidig må man håndtere 
bymessige kollektivutfordringer, 
hovedsakelig i Tromsø. Her har 
kollektivtrafikken en helt annen rolle. 
Buss kan erstatte bil, gi betydelig 
lavere utslipp og lette problemene 
med svevestøv. Her er det veier, men 
for mange biler. Her er det tusenvis 
av skoleelever og studenter som er 
avhengig av kollektivtrafikk for å 
komme seg mellom hjem og skole. Et 
godt kollektivtilbud i Tromsø har en 
sterk miljøbegrunnelse og er rett og 
slett nødvendig for å unngå kaos på 
veiene. Tilbudene er relativt rimelige 
å drifte, og det er også mange til å 
dele på regningen. 

TFT skal ta pulsen på og ha 
dialogen med kunder, næringsliv 
og kommuner i både bygd og by. 
Tilbudet skal markedsføres, selges, 
og være tilgjengelig for alle. Fra 
studentene i Tromsø til pensjonistene 
på Arnøya. Tilbudet skal tilpasses 
inntektspotensialet og behovet, 
så langt det lar seg gjøre innenfor 
den ramma fylkestinget setter i sitt 
budsjettvedtak. 

Offentlige anskaffelser
Kollektivtrafikken i Troms legges 
ut på anbud. Slik oppnår man 
konkurranse mellom operatører 
om å tilby de beste og rimeligste 
løsningene på de behovene som 
er definert. Korrekte og gode 
anbudsprosesser er også viktig for de 
operatørene som utfører tjenestene. 
De skal få mulighet til å tilby disse i 
åpen og rettferdig konkurranse.
Her er det mange fallgruver. Det vil 
alltid være uenighet omkring store og 
viktige kontrakter. Jo mer penger som 
står på spill, jo større grunn til å kjøre 
sakene hardt. Vi kjøper tjenester for 
over 800 millioner kroner i året, og 
noen saker vil havne i rettsapparatet. 
Det er en naturlig del av regimet.
 I retten kan sakene løses, det kan de 
ikke gjennom media. Vår målsetting 
er å unngå åpenbare feilvurderinger 
og holde konfliktnivået så lavt som 
mulig. Vi skal også unngå at konflikter 
går ut over kundene. 

Politisk villstyring?
Troms fylkestrafikk er som i de 
fleste fylker, organisert som 
fylkeskommunalt foretak eller 
aksjeselskap. Foretaksformen 
velges typisk der man ønsker å 
ta både forretningsmessige og 
samfunnsmessige hensyn. Vi har 
overtatt mange av oppgavene våre 
fra operatørene, fra kommersielle 
selskaper som Cominor og Boreal. 
Det handler om markedsføring 
av tilbudet, utvikling av 
billettsystemer, markedstilpassing 
av rutene, og tilpasninger for å 
sikre at tilbud korresponderer og 
liknende. Her er det ønskelig å 
ha raske og kommersielt baserte 
beslutningsprosesser. Vi ser ikke 
bort fra at det i disse sakene også 
er en fordel å ha god avstand til 
politiske lokaliseringsdebatter. 
Fylkeskommunale foretak har 
derfor en selvstendig stilling overfor 
fylkeskommunens administrasjon. 
Fylkesrådet har ikke instruksjons- 
eller omgjøringsmyndighet overfor 
daglig leder innenfor styrets 
myndighetsområde. 

Det betyr ikke at det er fritt 
fram for foretaket å gjøre store  
omprioriteringer i oppgaver og tilbud. 

Styret er oppnevnt av Fylkesrådet for 
å se til at foretaket drives i samsvar 
med formål og vedtekter, men 
driften må også være i henhold til 
fylkeskommunens økonomiplan og 
årsbudsjett, og andre vedtak eller 
retningslinjer fastsatt i fylkestinget. 
Styret kan ikke fatte vedtak i en sak 
som skal behandles av fylkestinget 
før Fylkesrådet har hatt anledning til 
å uttale seg om saken. Fylkesrådet 
blir alltid konsultert i saker som kan 
ha politisk eller samfunnsmessig 
konsekvens. Fylkesrådets syn er 
en viktig faktor i behandlingen av 
sakene. Vi kan til og med instrueres til 
å utsette iverksetting av saker inntil 
fylkestinget har behandlet saken. 

Styret må dermed balansere 
mellom to hensyn. Vi må sørge for 
at selskapets ledelse har fokus 
på, og kompetanse til å gi et godt 
og kundevennlig tilbud.  Samtidig 
som vi må overvåke at driften er i 
henhold til politiske målsettinger, 
og ikke minst politisk bestemte 
økonomiske rammer. Det er butikk 
med potensielt politisk konfliktstoff, 
i publikums, medias og den politiske 
opposisjonens skarpe søkelys.

Vi tåler det fordi søkelys betyr 
at det vi driver med har stor 
samfunnsmessig betydning, fordi
det gir mening å gjøre noe viktig, 
så riktig vi bare klarer.

Toini Løvseth,
styreleder

SAMFUNNSOPPDRAGET Toini Løvseth,
styreleder
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KOLLEKTIVFYLKET TROMS Ivar B. Prestbakmo, Fylkesråd
for samferdsel og miljø

Tromsø blant Norges beste 
Tromsø kommune regnes i dag som Norges nest beste
kollektivby. Målet er å gjøre tilbudet enda bedre, både
i Tromsø og resten av fylket. De siste årene har kollektiv-
trafikkbruken i Tromsø steget hvert år. Tromsø som by er
dermed blant de beste kollektivbyene i Norge, i forhold til 
antall brukere per innbyggere. 

- I Tromsø har vi et veldig bra utgangspunkt for kollektiv-
trafikken i dag, med at det er såpass mange brukere, forteller 
Ivar B. Prestbakmo, Fylkesråd for samferdsel og miljø (Sp) i
Troms fylkeskommune.

For at tilbudet skal bli bedre, og flere skal ønske å bruke
kollektivtrafikken, har både Troms fylkestrafikk og fylkes-
kommunen flere planer og ambisjoner for den videre driften. 

- Vi jobber med å gjøre Tromsø by enda mer kollektiv-
vennlig, med å legge bedre til rette for kollektivtrafikk med 
egne kollektivfelt blant annet. I Tromsø har vi et veldig bra 
utgangspunkt i dag med at det er såpass mange som benytter 
kollektivtrafikk, men vi ønsker at enda flere skal benytte seg 
av det, opplyser han. 

Harstad på dagsordenen
Også i fylkets nest største by, er det store planer på gang for
å bedre kollektivtilbudet. 

-I dag er ikke tilbudet i Harstad godt nok. Men hvis vi får 
gjennomslag for Harstadpakken som vi jobber med vil det gi et 
stort løft til kollektivtrafikken, med mye bedre kollektivtilbud 
og gang- og sykkelstier. Vår ambisjon er at Harstad skal opp 
på nivået til Tromsø, og det vil det gjøre med Harstadpakken, 
opplyser han. 

Foruten de to største byene, jobbes det også kontinuerlig med 
hvordan tilbudet i resten av fylket skal forbedres.

-Vi skal fortsette å jobbe for å få til et helhetlig og
korresponderende tilbud som gir folk mulighet til å benytte 
kollektivtilbudet. Troms fylkestrafikk har mange gode
ambisjoner og mål, som vi i fylkeskommunen ser frem til å
fortsette å samarbeide om. Det å reise kollektivt er en fin 
måte å reise på, og jeg oppfordrer alle som vil reise enkelt og 
kontantfritt på båt, ferge og buss i hele fylket å skaffe seg 
Tromskortet, avslutter han.
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LEDELSE OG
ORGANISERING

I Troms fylkestrafi kk (TFT) jobber det totalt 22 ansatte på
Finnsnes, Tromsø og Harstad fordelt på nøkkeloppgaver 
innenfor økonomi, rute- og driftsplanlegging,
kundebehandling, informasjonsarbeid samt kontraktsarbeid.

Styret godkjente høsten 2012 planene om å 
organisere virksomheten i tre avdelinger; plan og drift, 
økonomi og administrasjon, og marked og informasjon. 
I tillegg ligger anbuds- og kontraktsarbeidet som 
en stabsfunksjon som involverer innsats fra alle tre 
avdelinger.

Ledere for økonomi og administrasjon og plan og drift 
ble tilsatt våren 2013. Dette har bidratt i betydelig 
grad til at virksomheten har kommet seg over 
etableringskneika, og til at man har kapasitet til å følge 
opp den daglige driften innenfor nøkkelområdene.

Markeds- og informasjonssjef har vært tilsatt siden 
TFT ble startet opp våren 2011. Avdelingen er 
imidlertid med sin ene ansatte underbemannet i 
forhold til de oppgaver som ligger til avdelingen.

Nøkkelområdene i virksomheten:
• Ruteplanlegging: f.eks. hvor og når bussen skal gå
• Planlegging av skoleskyss
• Løpende driftsoppfølging opp mot operatørene f.eks.
    i forbindelse med ruteavvik
• Gjennomføring av anbudskonkurranser
• Oppfølging av inngåtte kontrakter
• Informasjon om rutetilbudet, f.eks. gjennom  
    ruteopplysningen 177
• Kundeservice, bl.a. salg av billettprodukter gjennom
    våre kundesentere
• Billettsystem, TFT eier alle billettmaskiner
• Billettinntekter
 
Ruteopplysningen blir i 2014 fl yttet til kundesenteret i 
Tromsø, og bemanningen der vil styrkes noe. Fordelen 
med dette er at personellet kan brukes mer fl eksibelt.

Ledergruppa i Troms fylkestrafi kk



14

1

Målselv

Bals�ord

Nordkjosbotn

Stor�ord

Kå�ord

Nordreisa

Kvænangen

Bur�ord

Storslett

Arnøyhamn

Skjervøy

Arnøya
Laukøya

Vannøya

Vengsøya

Lyngen

Lyngseidet
Kå�ord

Ringvassøya

Bardu

Lenvik

Tennskjær

Breivikeidet
Svensby

Vikran

Sørreisa

Buktamo

Dyrøy

Brøstadbotn

Salangen

Lavangen

Gratangen

Skånland

Ibestad
Kjøtta

Engenes

Skrollsvik

Tranøy

Deldrift i samarbeid med Nordland fylkeskommune

Berg

Tussøy
Kvaløya

Torsken

Kvæ�ord

Harstad

Tromsø

Finnsnes

Alta

Narvik

Brøstadbotn

T
V

K

Tennskjær

V

V

V

8

V

K

V

V

V

1

V

S
KT KV

T

S

Målselv

Bals�ord

Nordkjosbotn

Bardu

TennskjærTennskjærTennskjær

Breivikeidet
Svensby

VikranVikranVikran

Buktamo

Kvaløya TromsøTromsøTromsø

FinnsnesFinnsnesFinnsnesFinnsnesFinnsnes

Narvik

Breivikeidet

Tromsø

T
VVV

K

Tennskjær

8

T

S

41

Sentrum
20 21 24 26 28 32 34 37 
40 41 42

Giæverbukta
22 24 26 28 34 40 42

UNN / UiT
20 21 22 27 32 34 36 4336

21

40
41

37

34

24

42
43

20
22

28

32

27

24

36

43

26

40

24

27
26

26

20
21

24

28

32
27

42

34

4220
21

43

42

42

22

28

KROKEN 
SYKEHJEM MALMVEGEN

SNUPLASS

LUNHEIM VEST

KROKELVA

MYRLAND

AUSTHEIM

SIRIUSVEGEN LUNHEIM
SKOLE

RUBINVEGENORIONVEGEN MIDNATTSOLVEGEN

MARSVEGEN

URANUSVEGEN

PRIMA

ECORNSENTERET BÅTHAVNA SAUESTAD

HUNGEREN

KROKENSENTERET

TOMASJORDNES

TROMSTUN

ISHAVSKATEDRALENPYRAMIDEN

FJELLHEISEN

GAMMELGÅRD

TROMSØ MUSEUM

POLARIA

TELEGRAFBUKTA

PRESTVANNET

SOMMERLYST
GRØNNÅSEN

SKATTØRA

KRÆMER

ÅSGÅRD

Eidkjosen
Storelva

ÅSLI

KONGSBAKKEN

ALFHEIM

KRAFTFORSYNINGA

Tromsø lufthavn
Langnes

Stakkevollan

Fagereng

Tomasjord
Tromsdalen

Solligården

Kroken

Kvaløysletta

Slettaelva

Hamna

Breivika

Lunheim

Reinen 

Sydspissen

Håpet

Mortensnes

Skoglyst

 Tromsø byrutekart
20

21

22

24

26

36

37

40

41

42

43

Stakkevollan - Kroken

Polaria - UiT-Forskningsparken

Giæverbukta - Kroken

Giæverbukta - Kroken Sør

Giæverbukta - Tromsdalen

UNN - Skoglyst

Sentrum - Tromsø Museum

Sentrum - Slettaelva

Slettaelva - Sentrum

Stakkevollan - Eidkjosen

Solligården - Stakkevollvegen - Breivika - UNN - UiT

Hamna - Sentrum - Solligården

Sentrum - UiT/UNN - Skattøra - Hamna Sør

Breivika - Eidkjosen

28

27

32

34

T

Sentrum - Fagereng - UiT/UNN

20

1 KjøttaKjøtta
T

VV
K

S

T

NarvikNarvik
T

Ruter, samband, fasiliteter og anlegg vi driver i Troms fylke

VIRKSOMHET I TROMS

Hovedkontor

Hurtigbåt

Regionbuss

Ferge

Utsalgssted

Terminal

Kundesenter

Utsalgssted

Venterom

Venterom

Kundesenter

V

TerminalT S

K

Hovedkontor

Hurtigbåt

Regionbuss

Ferge

Utsalgssted

Terminal

Kundesenter

Utsalgssted

Venterom

Venterom

Kundesenter

V

T S

K

Kommisjonærvirksomhet som kun
selger våre billettprodukter.
Ingen fasiliteter eller kundeservice.

Hovedkontor

Hurtigbåt

Regionbuss

Ferge

Utsalgssted

Terminal

Kundesenter

Utsalgssted

Venterom

Venterom

Kundesenter

VenteromV

T S

K

Enkle ventefasiliteter beregnet
på venting og opphold mellom
avganger og ankomster.

Har alle fasiliteter som toalett,
stellerom og ventehall.

Hovedkontor

Hurtigbåt

Regionbuss

Ferge

Utsalgssted

Terminal

Kundesenter

Utsalgssted

Venterom

Venterom

Kundesenter

V

T S

KundesenterK

På våre kundesenter i
Tromsø og Harstad får du
service og hjelp, salg av
billettprodukter, utsteding av
Tromskort med mer.

Fylkeskryssende rute.



15

1

Målselv

Bals�ord

Nordkjosbotn

Stor�ord

Kå�ord

Nordreisa

Kvænangen

Bur�ord

Storslett

Arnøyhamn

Skjervøy

Arnøya
Laukøya

Vannøya

Vengsøya

Lyngen

Lyngseidet
Kå�ord

Ringvassøya

Bardu

Lenvik

Tennskjær

Breivikeidet
Svensby

Vikran

Sørreisa

Buktamo

Dyrøy

Brøstadbotn

Salangen

Lavangen

Gratangen

Skånland

Ibestad
Kjøtta

Engenes

Skrollsvik

Tranøy

Deldrift i samarbeid med Nordland fylkeskommune

Berg

Tussøy
Kvaløya

Torsken

Kvæ�ord

Harstad

Tromsø

Finnsnes

Alta

Narvik

T
V

K

V

V

V

8

V

K

V

V

V

1

V

S
T V

T

S

15

Stor�ord

Kå�ord

Nordreisa

Kvænangen

Storslett

LyngenLyngenLyngen

LyngseidetLyngseidetLyngseidet
Kå�ord

Svensby

Storslett

V

41

Sentrum
20 21 24 26 28 32 34 37 
40 41 42

Giæverbukta
22 24 26 28 34 40 42

UNN / UiT
20 21 22 27 32 34 36 4336

21

40
41

37

34

24

42
43

20
22

28

32

27

24

36

43

26

40

24

27
26

26

20
21

24

28

32
27

42

34

4220
21

43

42

42

22

28

KROKEN 
SYKEHJEM MALMVEGEN

SNUPLASS

LUNHEIM VEST

KROKELVA

MYRLAND

AUSTHEIM

SIRIUSVEGEN LUNHEIM
SKOLE

RUBINVEGENORIONVEGEN MIDNATTSOLVEGEN

MARSVEGEN

URANUSVEGEN

PRIMA

ECORNSENTERET BÅTHAVNA SAUESTAD

HUNGEREN

KROKENSENTERET

TOMASJORDNES

TROMSTUN

ISHAVSKATEDRALENPYRAMIDEN

FJELLHEISEN

GAMMELGÅRD

TROMSØ MUSEUM

POLARIA

TELEGRAFBUKTA

PRESTVANNET

SOMMERLYST
GRØNNÅSEN

SKATTØRA

KRÆMER

ÅSGÅRD

Eidkjosen
Storelva

ÅSLI

KONGSBAKKEN

ALFHEIM

KRAFTFORSYNINGA

Tromsø lufthavn
Langnes

Stakkevollan

Fagereng

Tomasjord
Tromsdalen

Solligården

Kroken

Kvaløysletta

Slettaelva

Hamna

Breivika

Lunheim

Reinen 

Sydspissen

Håpet

Mortensnes

Skoglyst

 Tromsø byrutekart
20

21

22

24

26

36

37

40

41

42

43

Stakkevollan - Kroken

Polaria - UiT-Forskningsparken

Giæverbukta - Kroken

Giæverbukta - Kroken Sør

Giæverbukta - Tromsdalen

UNN - Skoglyst

Sentrum - Tromsø Museum

Sentrum - Slettaelva

Slettaelva - Sentrum

Stakkevollan - Eidkjosen

Solligården - Stakkevollvegen - Breivika - UNN - UiT

Hamna - Sentrum - Solligården

Sentrum - UiT/UNN - Skattøra - Hamna Sør

Breivika - Eidkjosen

28

27

32

34

T

Sentrum - Fagereng - UiT/UNN

20

1
T

V
K

S

AltaAlta
T

T

VIRKSOMHET I TROMS 24 kommuner
Troms fylkestrafi kk sin drift og
virksomhet omfatter alle
24 kommuner i Troms fylke fordelt på 
buss, båt og ferge.
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Fylkeskryssende rute.
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PLAN OG DRIFT

Plan- og driftsavdelingens hovedoppgaver er:

• Ruteplanlegging
• Løpende oppfølging mot operatører
• Administrasjon av billettsystemer
• Planlegging av skoleskyss

Vi består av åtte ansatte som liker å si at vi er ”hjertet”
i Troms fylkestrafikk (TFT) : 
En plan- og driftsjef, tre ruteplanleggere,
en rådgiver båt og ferge, en rådgiver skoleskyss,
en rådgiver elektronisk billettering og en servicetekniker 
(billettsystemer).

For at vi i plan- og driftsavdelingen skal kunne få det 
overblikket vi ønsker må vi ha et godt samarbeid med 
våre operatører og de tillitsvalgte. Vi har avtalefestede 
driftsmøter med operatører og tillitsvalgte for buss , båt
og ferge, samt sjåførkurs og mannskapskurs.
I 2013 har vi driftet 95 kontrakter med operatører, 
ekspeditører og kaieiere.

En viktig oppgave vi bruker mye tid på er løpende god 
kontakt med kommuner, næringsliv og lokale lag og 
foreninger angående kollektivtrafikken i Troms fylke.
Hver høst og vinter gjennomfører vi derfor rutekonferanser 
der alle kommuner og næringsliv blir invitert til å komme 
med innspill og synspunkter for deres region.

Rutekonferansene i 2013 ble gjennomført i Harstad, på 
Finnsnes, og i Tromsø. Konferansene gir oss god innsikt i de 
lokale utfordringene kommunene og næringslivet har, og 
gir oss gode innspill til de rutetilpasningene som må og skal 
gjennomføres.

Mange hensyn
Rutetilpasninger skal utredes i forhold til økonomisk effekt 
og samfunnsmessig konsekvens. Tiltakene må i noen 
tilfeller godkjennes av fylkesrådet. Etter beslutningen  skal 
operatør varsles, ny ruteplan lages, rutedata overføres 
til billettmaskiner og rutedatabanken, og rutehefter 
produseres.

Gjennomføring av større rutetilpasninger tar normalt opp 
til tre til fire måneder. Vår erfaring er at god rutetilpasning, 
med involvering og høring av berørte parter, og med grundig 
planlegging, krever fire-seks måneder.

Ikke bare lokale 
hensyn som må tas
Nasjonal rutebank 
samler data for alle 
kollektivreiser i Norge. 
Rutebanken krever en 
forutsigbarhet
på fire måneder for 
rutesøk, slik at reisende 
kan planlegge fire 
måneder fram i tid.

Det legger også føringer 
for tiden rutetilpasninger 
tar.

OVERBLIKK
Plan- og driftsavdelingens viktigste verktøy er overblikk. Hvert 
eneste døgn, 365 dager i året, skal 35 000 reisende foreta
problemfrie av- og påstigninger, anløp og ankomster til
ulike destinasjoner - over hele Troms fylke.

Odd Arne Mikalsen,
plan- og driftssjef
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ØKONOMI OG
ADMINISTRASJON

Økonomi- og administrasjonsavdelingen 
har i tillegg til regnskapsføring, ansvar for 
all utfakturering og oppfølging mot kunder, 
oppfølging av billettinntekter fra operatører, 
budsjett- og økonomiplanprosess, samt økonomisk 
rapportering internt og til Troms fylkeskommune.  
Videre ivaretar vi personaloppgaver knyttet opp 
mot utlønning og oppfølging av fravær.
Avdelingen ivaretar også sentralbordtjeneste, 
arkivfunksjon, og har kundesenterfunksjon for 
innbyggerne i Midt-Troms regionen.

Oppgaver og utfordringer

Troms fylkestrafikk (TFT ) hadde i 2013 hadde 
i 2013 brutto kostnader på 850,4 millioner 
kroner og inntekter på 837,5 millioner kroner.  
Kostnadene dekkes i all hovedsak ved tilskudd fra 
TFK og billettinntekter.  Billettinntektene for 2013 
utgjorde 35,6 prosent av de totale inntektene, 
mens tilskudd fra TFK utgjorde  62,9 prosent.

Vår største utfordring i forhold til budsjett er de 
forhold som påvirker billettinntektene, og som er 
vanskelig å forutse, eller gjøre tiltak for å unngå.
Lange perioder med dårlig vær får store 
konsekvenser dersom vi får stengte veier 
og innstilte båtruter med påfølgende tap av 
billettinntekter.

Endringer i billettpriser har vist seg å gi den 
effekten at kundene våre bytter billettprodukter 
for å oppnå de laveste billettprisene (og ikke de 
mest lønnsomme).  En prosentvis økning i prisene 
på de ulike billettproduktene gir derfor ikke samme 
prosentvise økning i de totale billettinntektene.

På kostnadssiden er indeksreguleringen av 
kontraktene, som skjer etterskuddsvis 01.07. 
og 01.01, en stor utfordring.  0,1 prosent avvik i 
indeksreguleringen i forhold til 
våre forutsetninger utgjør ca. 1  
million kroner.

Det er også en stor utfordring 
å tilpasse rutetilbudet i forhold 
til budsjettrammen i selve 
budsjettåret fordi slike tiltak er 
tidkrevende. 

INNTEKTER, UTGIFTER
OG MENNESKER
Økonomi- og administrasjonsavdelingen har som hovedoppgave å føre 
foretakets regnskap i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  I tillegg
ivaretar vi lønn- og personalansvar, arkivfunksjon og
kundesenterfunksjonen på Finnsnes. 

Bjørnar Berg,
økonomi- og administrasjonssjef
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ANBUD OG
KONTRAKTER

I anbudsdokumentasjonen må TFT prioritere de 
egenskaper som er viktige i kontraktsperioden. 
Korrekte og gode anbudsprosesser er også viktig for 
operatørene som leverer tilbud. De skal få mulighet 
til å komme med sine tilbud i en åpen og rettferdig 
konkurranse. Samlet sett har anbudsordningen vært til 
det gode for Troms fylke.

TFT har siden oppstarten i 2011 i all hovedsak overtatt 
kontrakter som er utarbeidet og inngått av Troms 
fylkeskommune eller Statens Vegvesen.  I løpet av 
2013 har vi gjennomført to anbudsprosesser innenfor 
ferge. Dette er fergepakkene Vågsfjord (tre samband) 
og Nord-Troms (to samband) som hadde oppstart 
henholdsvis 1.2 og 1.5. 

Utarbeidelse, inngåelse og oppfølging av kontrakter er 
en svært viktig jobb for TFT.

I arbeidet med transportørkontrakter setter vi krav til 
kvalitet og omfang. Det er i hovedsak gjennom endret 
kravspesifikasjon at utviklingen skjer. Vårt samfunns-
oppdrag er å oppnå et best mulig transporttilbud for de 
midler som stilles til rådighet.

I tillegg til transportkontrakter har TFT også flere andre 
avtaler. Samlet har vi over 150 kontrakter og avtaler 

som jevnlig skal følges opp, med de mange utfordringer 
det medfører.

Vår oppmerksomhet vil også være rettet mot å utvikle 
kontrakter for å møte fremtidige utfordringer, i enda 
større grad være kundeorienterte og å sikre finansiering 
av forbedringer i rutetilbudet. 

I fremtidige anbudsarbeid 
skal vi også fokusere sterkt 
på kundenes behov, slik at 
vi kan presentere et stadig 
forbedret kollektivtilbud til 
våre reisende. 

MER FOR MINDRE
- OG FRI KONKURRANSE
I Troms som i landet forøvrig, legges kollektivtrafikken ut på anbud. 
Operatører må konkurrere om å tilby de beste og rimeligste løsningene. 
Troms fylke kjøper hvert år kollektivtjenester for over 800 millioner på 
bussruter, hurtigbåt- og fergesamband, og infrastruktur for buss,
hurtigbåt og ferger. Troms fylkestrafikk (TFT) har ansvaret for å inngå 
og følge opp kontraktene med operatørene. 

Frode Stefanussen,
kontraktsrådgiver
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MARKED OG
INFORMASJON

Markeds- og informasjonsavdelingens hovedoppgaver 
er informasjon og billettsalg på kundesentrene, 
ruteopplysning, informasjons- og markedsaktiviteter i 
ulike medier blant annet på egen hjemmeside, sosiale 
medier og administrasjon av foretakets kundesystem.  

Avdelingen består per mars 2014 av markeds- og 
informasjonssjef, fire medarbeidere på kundesenteret i 
Tromsø (3,5 årsverk) og to medarbeidere på
kundesenteret i Harstad (2 årsverk). 

Digitale plattformer som sosiale medier, mobil og 
websiden blir stadig viktigere i vår direktekommunikasjon 
med kundene, og er blitt en sentral plattform for 
informasjon, markedsføring, salg og service, og berører nå 
alle sider ved TFTs  virksomhet.

Vi lytter
TFT knyttes gjennom sin rolle forholdsvis ofte til 
enkelthendelser i media som oppstår for våre operatører,
enten det er uhell, ulykker eller andre hendelser.
I 2013 har TFT gjennomført en lang rekke tiltak for
å bedre vårt omdømme. Et av de viktigste er å føre
systematisk dialog med våre kunder vi e-post, 
passasjerundersøkelser, på web, sosiale medier samt å 
styrke informasjonsarbeidet og kundedialogen.

Kanaler som Facebook og web gir oss mulighet til å
lytte til kundens behov og ønsker, og informere raskt
når uforutsette ting oppstår. Disse kanalene benytter
våre passasjerer seg mer og mer av.

Ruteopplysning
I løpet av 2014 skal TFT drifte
ruteopplysning i egen regi ved kundesenteret i Tromsø.
Ruteopplysningen i Gratangen ble lagt ned fra 1.9.2013 
og satt ut på anbud. 
De ansatte ved 
ruteopplysningen i 
Gratangen fikk tilbud om 
annet tjenestested i TFT.

PRESIS INFORMASJON
Befolkningen i Troms stiller store krav til god, rask og presis
informasjon fra Troms fylkestrafikk (TFT), fordi det er viktig for
deres hverdag. Samtidig er terskelen for kritikk lav når
forventningene ikke blir innfridd. Informasjon og kommunikasjon er 
derfor oppgaver som vi prioriterer høyt i det daglige arbeidet.

Lars Sigurd Eide,
Markeds- og informasjonssjef
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INFRASTRUKTUR

Våre kundesenter og utsalgssteder
Salgskanaler for reiseprodukter er fordelt på buss, 
båt, kundesenter, kommisjonærer og web. Det er 
kundesenter med alle rettigheter i billettsystemet 
i Tromsø og Harstad, samt ved hovedkontoret på 
Finnsnes. Som et delmål i arbeidet med kontantfri buss 
ble det besluttet å ikke tillate salg av reiseprodukter på 
Tromskort på bybussene i Tromsø.

Samtidig ble det etablert nye utsalgssteder i Tromsø 
gjennom kommisjonæravtaler på K1, Jekta, UNN og 
Stortorget i 2012. I tillegg har vi fått avtale om salg 
av forhåndskjøpte billetter ved Tromsø Lufthavn og i 
bydelen Kroken. Foretakets salgskanaler utenom
buss og båt er:

• 3 x kundesenter (Finnsnes, Harstad og Tromsø).
• 8 kommisjonærer med alle salgsrettigheter i Tromsø.
• 1 kommisjonær for forhåndssolgte billetter.
• Tromsø lufthavn (nedlagt høsten 2013)
• Nettbutikk

Kundebehandlingssystemer og IT
For å øke effektiviteten og sikkerheten i vår 
kundebehandling og saksbehandling, er det anskaffet 
et CRM-system i kundeoppfølgingsprogrammet 
Boomerang, for foretaket. Implementeringen er 
forsinket, og vil bli operativ i løpet av våren 2014. 

Troms fylkeskommune byttet ut sin telefoniløsning i 
2013. Troms fylkestrafikk (TFT) har bestilt tilrettelagt 

versjon av denne som er basert på Microsoft Lync.
Troms fylkeskommune har hatt en del utfordringer med 
løsningen, og den vil først bli tilgjengelig for TFT våren 
2014.

TILGJENGELIGHET
Infrastruktur handler mye om å gjøre kollektivtjenester enda mer
tilgjengelig og brukervennlig for våre passasjerer. Det legges ned et 
stort arbeid i å drive, videreutvikle og modernisere terminaler,
venterom, busskur, holdeplasser, kundesenter og utsalgssteder. 
Vi utvikler også billettløsninger og ny teknologi for å gjøre det enklere
å være kollektivreisende i Troms.

Kundesenteret i Tromsø



26

Troms fylkestrafikk (TFK) har økonomisk ansvar for-, 
og driver terminaler og venterom for buss, hurtigbåt 
og ferge over hele Troms, enten via egen drift eller via 
driftskontrakter. I Troms innebærer det alt fra fullt utstyrte 
terminaler med alle tjenestefasiliteter, helt ned til enkle 
venterom med få eller ingen fasiliteter.

-Ideelt skulle man kanskje ønsket seg en jevnere standard 
og en mer uniform brukeropplevelse. Det er viktig for 
oss å kunne tilby bedre fasiliteter, og det er også et mål 
vi kontinuerlig forsøker å jobbe mot og forbedre, sier 
markeds- og informasjonssjef Lars Sigurd Eide i TFT. 

-Men det er alltid et økonomisk spørsmål, og ofte blir 
det vanskelig å forsvare oppgraderte anlegg på steder 
med få brukere. I tillegg er det ofte kontrakter som 
vanskelig lar seg reforhandle på kort sikt, men vi forsøker 
imidlertid å oppgradere anleggene kontinuerlig med bedre 
informasjonssystemer, skilting og tjenestespekter så langt 
det er mulig, slik at folk sitt møte med kollektivtrafikken 
i Troms blir så enkel, effektiv og behagelig som mulig, 
avslutter Eide.

Prostneset, Tromsø
Havneterminalen, Harstad
Havneterminalen, Finnsnes
Buktamo Kro  (Statoil Buktamo fra 2014)
Storslett
Giæverbukta, Tromsø
Engenes
Brøstadbotn
Tennskjær
Arnøyhamn
Tussøy
Kjøtta
Skrolsvik

Buktamo Vegkro og Camping AS sa opp driftsavtalen med TFT
med virkning fra 31.12.2013. Forhandlinger om ny kontrakt
førte ikke frem. Fra og med 2014 er Statoil Buktamo ny
terminal for Midt-Troms.   

VENTEROM OG TERMINALER

Ikke alle fasiliterer er nye, fine og oppdaterte. Her venterom for Hurtigbåt!

TFTs venterom og terminaler i Troms
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I motsetning til hva mange kanskje 
tror, er det den enkelte vegeier som 
er ansvarlig for holdeplassene.
Det vil si kommunene, Statens 
vegvesen og Troms fylkeskommune. 
Dette gjelder oppsett og vedlikehold 
av busskur, skilt, søppeltømming 
også videre.

Det er særlig i distriktet at slikt 
materiell mangler helt. I byene er 
forekomsten større, men mye av 
materiellet er skadd og av eldre dato. 
I Tromsø er kommunale busskur satt 
ut på reklamefinansiert kontrakt 
til Clear Channel. TFT har tidligere 
kjøpt de brukte ruteinformasjons-
holdere på holdeplassene fra 

Cominor. De hadde satt disse opp på 
holdeplassene uten skur i Tromsø.  

Kritiske utbedringer i 2013
Flere sentrale knutepunkt i Troms er 
utbedret av TFT på eget budsjett.
Blant annet er det installert flere 
elektroniske ruteinformasjons-
skjermer. Dette ble gjort for 
å forbedre informasjonen til 
kollektivbrukerne.

Løsning for ny hjemmeside, 
Tromskortet.no, ble lansert 
våren 2013. Nye Tromskortet.no 
fokuserer i større grad enn før på 
effektiv informasjonsformidling, 
forbedret elektronisk ruteoppslag 
og brukerinformasjon. TFT er 
også representert med egen 
Facebookside og Twitterprofil. 

Mindre papir - mer via nett
Som tidligere år, opplever vi 
fortsatt synkende etterspørsel 
etter rutefoldere i papir. Pågangen 
på elektroniske ruteoppslag øker 
tilsvarende.  

TFT sa opp avtalen med 
mPower AS om leveranse av 
mobil ruteinformasjon via 
mobilapplikasjonen «Neste 
Avgang Troms». Hovedårsak var at 
TFT som eneste bruker av denne 
tjenesten fikk uforholdsmessig 
store utgifter til drift og utvikling. 
TFT anskaffet i stedet en annen 
applikasjon som er i bruk av en 
rekke andre fylker. Mobilappen 
ble døpt Troms Reise, og er gratis 
tilgjengelig for iOS og Android.

HOLDEPLASSENE ER
VEIEIERS ANSVAR

VENTEROM OG TERMINALER

Troms fylke er preget av et etterslep på
vedlikehold av infrastruktur for kollektiv-
trafikken. Selv om det er vegeiers ansvar,
har Troms fylkestrafikk (TFT) i 2013 måtte ta 
grep og brukt av eget budsjett for å sikre
trygge og gode holdeplasser for brukerne.

NY LØSNING
TROMSKORTET.NO

NY REISE-APP
FOR TROMS

AVVIKSLØSNING 
FOR BUSS I 
TROMSØ

Det ble etablert en enkel
avviksvarsling på våre
hjemmesider våren 2013.
Avvik legges ut av
vakthavende i TFT.
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RUTE OG PRIS-
INFORMASJON

BILLETTSYSTEM OG TAKST

Ruteinformasjon på skjerm er en prioritert oppgave
for Troms fylkestrafikk (TFT). Skjermbasert
informasjon øker tilgjengeligheten og forenkler
hverdagen til både brukere og vårt personale.

Elektronisk billettering gir oversikt og forenkler.

Det er etablert en rekke visningspunkter 
innendørs, spesielt er dette konsentrert 
til trafikknutepunkter i Troms. 

Foruten kundesenteret i Tromsø, 
Havneterminalene på Finnsnes og i 
Harstad, har TFT etablert skjermer 
på UNN, Giæverbukta, Nerstranda 
kjøpesenter, Fylkeshuset og Statoil 
Buktamo. 

Jekta storsenter på Langnes etablerer 
egen løsning basert på trafikkdata som 
leveres av TFT. 

Det var også planlagt utvidelse i 2013 
med visningssteder i Narvik og Bjerkvik, 
men dette ble utsatt til 2014.

I 2014 kommer også informasjonsskjerm 
på flytebrygga i Tromsø.

Takstene for buss og båt ble endret noe i 2013. 
Foruten en mindre økning i billettprisen,
ble rabatt for betaling med reisekortet 
Tromskortet på Hurtigbåtene redusert til 
20 prosent, mens rabatt på 25 prosent ved 
reisekortbetaling på buss ble opprettholdt (fra 
1.1.2014).

Rabatt på rabatten, på autoreisebilletter barn/
honnør ble tatt bort, og påslaget av ombordtillegg 
i Tromsø by økte med en krone til henholdsvis 6 
kroner for barn/honnør og 12 kroner for voksne 
per enkeltreise fra juli 2013. Det ble også foretatt 
endringer i nattbusstaksten, slik at periodebillett 
ikke lenger gjelder for nattbuss.  

Elektronisk billettering med Tromskortet er per 
31.12.13 på alle reiser unntatt fergene. Pilot for 

billettering på ferger med Fara ble utført vinteren 
2013/14. Ordinær drift er igangsatt på Vågsfjord 
sambandene fra og med 01.02.14. Elektronisk 
billettering med Tromskortet planlegges 
gjennomført for nesten alle fergene i 2014.

Nettbutikk for påfylling av Tromskortet er åpnet 
for normal drift og er i daglig bruk av våre kunder.

Mobil billettering for smarttelefoner var ute på 
anbud høsten 2012, men konkurransen ble trukket 
våren 2013. En ny anbudskonkurranse for mobil 
billettering ble publisert like før jul 2013. Mobil 
billettering innføres i to trinn: En første versjon 
kun for Tromsø by i mai  og for hele fylket fra 
høsten 2014.
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BILLETTSYSTEM OG TAKST

BILLETTUTSTYR TOTALT

Plassreservasjon for hurtigbåt rute 2
Tromsø-Finnsnes-Harstad
Arbeidet med et setereservasjonssystem for hurtigbåt rute 2 (Tromsø-
Finnsnes-Harstad) ble igangsatt i 2012. I forbindelse med anbud på mobil 
billettering er dette tatt inn som en mulighet. 

Billettustyr buss
Utviklingen går raskt i it-samfunnet, og foretaket har sett det nødvendig å 
starte en gradvis utskifting av billettutstyr fra 2007, som ble overtatt fra 
nettokontraktene. Det er i 2013 skiftet ut 63 enheter (eldre utstyr).

Billettutstyr båt
Alle første generasjons billettmaskiner på hurtigbåtene er skiftet ut med 
ny generasjon som gir betydelig bedre stabilitet og raskere ekspedering. 
Utstyret som er byttet ut benyttes i buss med minimal trafikk, primært 
minibuss i skoletransport, og som reserveutstyr.

Billetutstyr ferge
Per  31.12.13 var det operatørene som forvaltet billettutstyret på fergene.
Pilot på elektronisk billettering ble gjennomført før jul i 2013. Målet var å 
ha utstyr og infrastruktur på plass før overgangen til bruttokontrakter, den 
første 01.02.14 på Vågsfjord sambandene. Elektronisk billetterering med 
Tromskortet er gjennomført på nesten alle fergesamband, kun 4 gjenstår.

Billettutstyr    2012  2013

Stasjonære billettmaskiner  292  355
Bærbare billettmaskiner   16  40
Kontrollørmaskiner   5  5
Salgskontorer    8  8
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TJENESTER9
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Passasjertall - buss Troms

Passasjertall - buss Sør-Troms Passasjertall - regionruter

Passasjertall - buss Tromsø
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Det er gjennomført 11 303 316 
bussreiser i 2013. 8 120 966 av 
disse er gjennomført i Tromsø by, en 
økning fra 7 906 596 i 2012. Antall 
reisende i Tromsø økte med 214 370 
fra 2012 til 2013. 

Kollektivandelen i Tromsø er på 
13 prosent, og dette er meget bra 
sammenliknet med de største byene 
i Norge. Det er kun Oslo og Bergen 
som har en høyere kollektivandel 
enn Tromsø. Utfordringen er likevel 
å øke andelen kollektivreiser 
i Tromsø. Byen er i vekst, og 
det er en klar målsetting om at 
fremtidig trafikkvekst skal tas på 
kollektivtransport, sykkel og gange.
 
Tromsø i vekst
Transportnett Tromsø er et 
samarbeidsprosjekt mellom Statens 
vegvesen, Tromsø kommune, Troms 
fylkeskommune og
Troms fylkestrafikk (TFT).

Det er gitt midler for å planlegge 
transportnettet i Tromsø ut fra 
mål om nullvekst i biltrafikk, bedre 
trafikksikkerhet, stor satsing på 
kollektivtransport, og tilrettelegging 
for betydelig økning i sykkelbruk 
og gange. I dette arbeidet skal det 
utarbeides en ny kollektivplan for 
Tromsø by. Den ferdigstilles i 2015.

Utgangspunktet for dette 
arbeidet er oppfølging av 
regjeringens godkjenning av 
konseptvalgsutredning for Tromsø 
by fra 2012.

Det er kun Oslo og Bergen som 
har en høyere kollektivandel enn 
Tromsø. Utfordringen er likevel 
å øke andelen kollektivreiser i 
Tromsø. Byen er i vekst, og TFT 
jobber for at kollektivtrafikken 
skal ta mesteparten av 
trafikkveksten. 

BUSSENE I TROMS
11,3 millioner passasjerer i Troms brukte bussen
til små og store reiser i 2013. Den største økningen
var i Tromsø.

Kollektivandel:
Tromsø blant
de beste i landet

Punktlighet
fortsatt en
utfordring
i Tromsø

Det er fortsatt utfordringer
knyttet til punktligheten i
Tromsø, og det registreres
for mange innstillinger og
forsinkelser.

Dette registreres blant annet
gjennom prosjektet ”Busstid
Tromsø”, som har som mål
å finne årsakene til problemene
og sette inn evt. tiltak for å
redusere innstillinger og
forsinkelser.

Resultatet fra prosjektet vil
foreligge våren 2014.

Nord-Troms   Torghatten Buss
Regionruter   Torghatten Buss
Midt-Troms   Cominor
Senja    Cominor
Sør-Troms   Boreal
Tromsø, Balsfjord, Karlsøy  Nobina
Serviceruter i Tromsø  Nobina
Skolebusser   SBLF - 16 skolebileiere
Tilrettelagt skoleskyss  Stein Sørensen Persontransport  m.fl.
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KOLLEKTIVTTILBUDET
-ET SPLEISELAG

Troms er et geografisk krevende fylke, som består av høye fjell,
dype fjorder, utfordrende veier og attpåtil med spredt bebyggelse.
All kollektivtransport, enten det er med buss, hurtigbåt eller ferge,
koster penger å drive.  Troms er ekstra krevende i så måte.
Troms fylkestrafikk (TFT) har ikke som mål å drive med overskudd, 
men å levere et best mulig kollektivtilbud til innbyggerne i hele
Troms fylke ut fra de økonomiske rammene.

Når rammen ikke dekker behovet - eller ønskene - er dette ofte
en utfordrende oppgave.
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KOLLEKTIVTTILBUDET
-ET SPLEISELAG

”Koff er går ikke bussen
så ofte som før??!”

Dette kostet bussene
i Troms fylke i 2013

Finansiering drift av buss
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Tilrettelagt skoleskyss: 20,3 mill  -  4,8%
Tromsø: 185,3 mill  -  43,7%
Nord-Troms: 28,4 mill  - 6,7%
Midt-Troms: 28,4 mill  - 12,7%
Senja: 53,8 mill  - 5,1%
Sør-Troms: 51,0 mill  - 12,0%
Regionruter: 27,8 mill  - 6,6%
Skolebileiere: 23,4 mill  - 5,5% 



NÅR KOMMUNEN LEGGER
NED SKOLEN, ER DET IKKE
BARE DE SOM BOR DER SOM
BLIR BERØRT.

I Norge har barn som bor en viss lengde fra skolen 
lovpålagt krav om skoleskyss. Når kommuner 
legger ned skoler for å spare penger, utløser det 
ofte krav om lovpålagt skoleskyss. I et grisgrendt 
fylke som Troms, kan det bety kostbar transport av 
et fåtall elever over store avstander. 

Grendeskoler og småskoler lever farlig mange steder i 
kommune-Norge, og kommunene i Troms er intet unntak. 
Skolenedleggelse er ofte blitt et nødvendig onde for å få 
en skranten kommuneøkonomi under kontroll.
Men mens kommunene sparer penger på å legge ned 
skoler, kan Troms fylkestrafikk få store kostnader med 
skoletransport av de berørte elevene. 

- Vi har flere eksempler på at vi har måttet sette inn 
skoleskyss på steder med kun noen få elever der 
kommunen ikke lenger gir et skoletilbud, forteller direktør 
Kurt Bones i TFT.

- Vi har et tilfelle hvor en skolenedleggelse medfører 
en skoleskyss som koster over 1 million kroner pr elev. 
Beløpet er hentet inn ved å redusere på rutetilbudet 
ellers i det berørte området.

TFT får ikke økte bevilgninger for å utføre økt skoleskyss 
som følge av skolenedleggelser, og må derfor dekke 
de økte kostnadene ved å redusere på det øvrige 
rutetilbudet.

- Sånn det fungerer så havner regningen hos oss. 
Kommunene sparer penger, mens våre kostnader øker, og 
i en del tilfeller mer enn det kommunene sparer,
sier Bones.

-Skoleskyss er en stor utfordring, og et stort paradoks.
I det øyeblikket en skole legges ned, så flyttes 
kostnadene rett over på Troms fylke og Troms 
fylkestrafikk, og innimellom er det dyrere å sette opp den 
nye transporten, enn det var å drive skolen, opplyser Ivar 
B. Prestbakmo, Fylkesråd for samferdsel og miljø (Sp) i 
Troms fylkeskommune.

Både Troms fylkestrafikk og fylkeskommunen etterlyser 
at det blir sett på det helhetlige bildet før en skole legges 
ned. 

-Bud nummer én må være god dialog mellom alle parter. 
Vi forstår at kommunene legger ned skoler, og det har de 
jo all rett til, men det er en stor uforutsigbar post for vår 
del som ellers kunne vært brukt til andre ting, og som vi 
ønsker oss større medvirkning på, forteller Prestbakmo. 

SPLEISELAGET - DEL2
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SPLEISELAGET - DEL2 SKOLESKYSS I TROMS

”-Vi har et tilfelle hvor 
en skolenedleggelse 
medfører en skoleskyss 
som koster over 1 million 
kroner pr elev.”

Kurt Bones, direktør
Troms fylkestrafikk
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DETTE KOSTER
BILLETTEN DIN

SÅ MYE UTGJØR
BILLETTPRISEN DIN

Visste du at reisen din på buss, hurtigbåt og
ferge finansieres av et spleiselag mellom
fylkeskommunen og deg selv, og at du kun betaler
omtrent en tredjedel av det reisen faktisk koster?

Troms er et kostbart fylke å produsere kollektivtrafikk 
i, blant annet fordi vi har lange avstander og spredt 
bosetting. 

Fra en økonomisk synsvinkel er det kun enkelte bussruter 
i Tromsø by hvor passasjergrunnlaget alene dekker 
driftsutgiftene. Slår man sammen alle typer kollektivreiser 
i Troms, dekkes kun 33,1 prosent av driftskostnadene ved 
billettinntektene.

De øvrige utgiftene dekkes av Troms fylkeskommune.

Billettinntekter dekker Reell kostnad for reisen

BILLETTINNTEKT DEKKER 54%BUSS

HURTIGBÅT

FERGE

BILLETTINNTEKT DEKKER 41,3%

BILLETTINNTEKT DEKKER 3,4%
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Operatører buss i Troms

Pågående og kommende anbud i 2014

Troms fylkestrafikk (TFT) er et fylkeskommunalt foretak, eid av Troms 
fylkeskommune og har ansvaret for å forvalte driftskontrakter for buss, 
hurtigbåt og ferge i Troms fylke.

TFT legger rutene ut på offentlig anbud, for å oppnå best mulig pris for 
samfunnets midler, og operatørene inngår kontrakter med
Troms fylkestrafikk for ulike regioner og ruter.

Tilrettelagt skoleskyss (buss): Dette er en anbudskonkurranse som pågår 
med tilbudsfrist ultimo mai 2014, med oppstart av kontrakt i januar 2015.

Lokale skolebilruter (16 mindre kontrakter): Denne anbudskonkurransen 
ble publisert i mars 2014 med tilbudsfrist ultimo april. Oppstart av 
kontraktene er ved skolestart høsten 2014. Det blir en kommunevis 
inndeling av kontraktene.

Kontraktsregister 
 
 

BUSS 

Rute området Operatør 
Kontrakts-
start 

Kontrakts-
slutt 

Antall 
opsjons-
år 

Planlagt utlysning 
av konkurranse 

Nord- Troms 
Torghatten 
Buss 01.08.2010 31.07.2016 

3 år 
(1+1+1) 2015/2016 

Regionruta 
Torghatten 
Buss 01.08.2010 31.07.2016 

3 år 
(1+1+1) 2015/2016 

Midt- Troms 
Cominor 
AS 01.11.2010 31.10.2016 

3 år 
(1+1+1) 2015/2016 

Senja 
Cominor 
AS 01.10.2010 30.09.2016 

3 år 
(1+1+1) 2015/2016 

Sør- Troms Boreal  01.05.2011 30.04.2017 
3 år 
(1+1+1) 2015/2016 

Tromsø Området Nobina 01.02.2012 31.01.2018 
3 år 
(1+1+1) 2015/2016 

Serviceruta Nobina 01.02.2012 31.01.2015 
2 år 
(1+1) ? 

Lokale skolebilruter 

SBLF – 16 
skolebileier
e   20.08.2014   Utlyst  

Tilrettelagt 
skoleskyss 

Stein 
Sørensen 
m.fl.  31.12.2014  Utlyst  

 
 
 

BÅT 

Strekning Operatør 
Kontrakts-
start 

Kontrakts-
slutt 

Antall 
opsjons
-år 

Planlagt utlysning 
av konkurranse 

Tromsø-Finns- 
Harstad. Rute 2 Boreal  01.01.2010 31.12.2019 0 2016 
Tromsø-Vikran- 
Tennskjer-Lysnes.  
Rute 3 

Torghatten 
Nord 01.01.2010 31.12.2014 0 Vår 2014 

Tromsø-Skjervøy-  
Rute 4 

Torghatten 
Nord 01.01.2010 31.12.2014 0 Vår 2014 

Sommarøy - Tussøy - 
Sandneshamn. Rute 5 

Sommarøy 
Cruise AS 01.01.2010 31.12.2019 0 2016 

Harstad-Bjarkøy-Sør-
Senja. Rute 6 Boreal  01.01.2010 31.12.2019 0 2016 
Kvænangsruta 
Rute 8 og 9 

Torghatten 
Nord 01.05.2005 30.04.2015 3 2014/2015 

 
 
 
 

FERGE 
BILLETTKONTROLL VIRKER FOREBYGGENDE
I 2013 ble det i gjennomsnitt utført kontroller annenhver dag i 
kollektivtrafikken  Troms. Kontrollene ble utført av vektere i sivil
og i uniform. 117 passasjerer ble i 2013 ilagt gebyr for ikke å ha løst 
gyldig billett.

Følgende er kontrollert:

•         Om reisende har gyldig billett
•         Om det foretas korrekt billettering av sjåfør eller billettør
•         Forekomst av innstilte bussavganger, forsinkelser eller at buss går for tidlig
•         Om sjåfør er korrekt antrukket
•         Kjøreadferd og andre forhold

I alt ble 32 534 passasjerer kontrollert for gyldig billett.
3 362 bussavganger ble kontrollert.
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”- Bussene er nye, 
fine og behagelige
å sitte i.”

Anna Endresen,
Tromsø

BRUKERHISTORIE
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ANNA (28), TROMSØ
Anna Endresen tar buss flere timer hver uke frem og
tilbake til jobb – og liker det godt. - Bra tilbud, men
med rom for forbedringer sier hun.

Anna Endresen tar buss flere timer 
hver uke frem og tilbake til jobb – og 
liker det veldig godt.

Anna Endresen (28) bor på fastlandet 
utenfor Tromsø sentrum. Med en 
doktorgradsstilling på Universitetet 
i Tromsø er hun helt avhengig av 
transport for å komme seg den drøye 
milen fram og tilbake til jobb hver dag.

Endresens transportform  har i de tre 
årene hun har bodd i Tromsø alltid 
vært buss, noe som har gjort henne til 
en rutinert bussbruker.

-Busstilbudet i Tromsø er bra, og jeg 
er stort sett veldig fornøyd med å ta 
buss. Som regel kommer bussene når 
de skal, de er rene og pene, sjåførene 
er blide, og det er koselig å ta buss, 
forteller hun. Hun roser også bussene 
som blir benyttet i Tromsø, som hun 
mener holder en veldig god standard.

- Bussene er nye, fine og behagelig 
å sitte i. I tillegg er det bra at Tromsø 
satser på miljøvennlige hybridbusser, 
sier hun.

Flere busser
Endresen har to ulike bussruter hun 
kan benytte seg av på strekningen 
mellom fastlandet og universitetet. 

- På morgenen fins det mange 
muligheter, og tilbudet er kjempefint, 

sier hun. På ettermiddagen går det én 
direkte buss på strekningen.

- Så for min del skulle jeg helst sett 
at det gikk flere busser til området 
bortover mot Berg. Det går veldig 
mange busser over til fastlandet hver 
dag, og videre mot Kroken, men det 
går ikke så mange i motsatt retning, 
forteller hun.

Den daglige bussturen tar omtrent én 
halvtime til jobb, og det dobbelt hjem, 
med bussbytte og venting. Så ukentlig 
bruker hun mange timer på bussen. 

- Jeg liker godt å bare sitte i ro på 
bussen, høre på musikk, bare se ut av 
vinduet, eller å lese. Det er gode veier 
her, og stort sett lyst nok på bussen til 
at det går an å lese og utnytte tiden på 
bussen hvis en har lyst til det, forteller 
hun.

Forbedring
Endresen er i stor grad fornøyd med 
busstilbudet, men hun synes det er 
rom for forbedringer.

-Tidligere var det visningsskjermer 
på bussene som ga informasjon 
om hvor en var på vei, og de neste 
holdeplassene. Det er det ikke lenger, 
og det savner jeg når jeg tar en rute 
jeg ikke er kjent med, forteller hun.
Hun har også opplevd flere ganger 
at sjåførene ikke er kjent på ruten de 

kjører, så det er vanskelig å få hjelp 
hvis du ikke vet hvor du skal. 
I tillegg opplever hun ofte forsinkede 
busser i vinterhalvåret. 
-På sommeren kommer bussen som 
regel når den skal, men på vinteren er 
det ikke uvanlig at bussen er forsinket. 
Jeg har også opplevd at bussen ikke 
dukket opp, og da er det ikke like 
morsomt å ta buss, forteller Anna.

Hun mener også prisene på buss kan 
være litt stive, spesielt ved kjøp av 
enkeltbilletter. 

- Det å ta buss er dyrt hvis man ikke 
har busskort. Da er det lett å velge 
bilen for de som har det, tror hun. 
Men hun mener at 
overgangsordningen på 
enkeltbillettene fungerer bra. 

-Det er veldig bra at billetten er gyldig 
en viss periode, så en slipper å kjøpe 
flere billetter hvis man må bytte buss, 
eller bare skal korte ærender, sier hun.

-Mine bussopplevelser er stort sett 
gode. Som regel går alt som det skal, 
og da er det bare hyggelig å være 
bussbruker. 

”- Bussene er nye, 
fine og behagelige
å sitte i.”

BRUKERHISTORIE Anna Endresen, Tromsø



Troms fylkestrafikk 
gjennomførte i 2013 en større 
passasjerundersøkelse på 
hurtigbåtene i Troms. Resultatet 
både gledet og overrasket.

2.-6. desember 2013 ble det 
gjennomført en brukerundersøkelse 
blant passasjerene på hurtigbåt rute 
nr. 2 mellom Tromsø og Harstad. 
Resultatet var at mye var positivt, og 
at noe kan bli bedre.

Rute 2 mellom Harstad og Tromsø er 
selve flaggruten i Troms. Innføringen 
av de nye båtene ble møtt med en del 
kritikk gjennom media. Derfor ønsket 
vi å undersøke hva passasjerene 
egentlig mener om de nye båtene og 
det å være passasjer. 

Totalt ble 405 respondenter 
intervjuet i undersøkelsen.  I tillegg 
til fornøydhetsgrad ønsket vi også 

å undersøke hvilke preferanser de 
ulike passasjergruppene har. Denne 
informasjonen vil vi bruke for å 
planlegge det fremtidige rutetilbudet 
for passasjerer langs kysten av Troms. 

Passasjerundersøkelse 2013

Funfacts fra rapporten

• 74% bruker Internett til å finne   
   ruteinformasjon

• Over 80% på rute 2 mener at   
   avgangstidene passer behovet.
   Kun 14% prosent svarer at avgangs-
   tidene ikke passer deres behov

• 58% av passasjerene fra  
   Tromsø er svært misfornøyd med 
   venteromsfasilitetene

• 66% er ganske eller svært godt
   fornøyd med servicetilbudet om bord

• 70% er fra middels til svært godt
   fornøyd med komfortnivået

• 0,7%  opplever båten som luksuriøs!
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Rute 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad
er den største og viktigste 
ferdselsåren med hurtigbåt gjennom 
fylket. 2012 var et utfordrende år 
for denne ruten, med flere skader på 
båtene og mye negativ mediaomtale. 
Dette resulterte i færre reisende enn 
forventet første halvår. 

Fra sommeren 2012 har 
reisestatistikken tatt seg opp. 

Den positive utviklingen har 
fortsatt i 2013. 2013 endte med 
en passasjeroppgang på 6,6 % fra 
2012. Det ble gjennomført 205.000 
reiser i 2013, og man nærmer seg 
nå antallet reiser man hadde på det 
meste med de forrige båtene. TFT 
forventer at den positive utviklingen 
fortsetter i 2014.  Dette henger bl.a. 
sammen med at folk har oppdaget 
at det medieskapte bildet av at 
fartøyene som trafikkerer rutene er 
«skandalebåter», ikke stemmer.

Regulariteten i 2013 var på over
99 % og dette er meget bra. I 
oktober og november var det en 
del innstilte avganger på grunn av 
dårlig vær. I disse tilfellene ble det 

satt opp buss for båt mellom Tromsø, 
Finnsnes og Harstad. 

Det er på rute 2 vi har sett den 
største bruken av Tromskortet, 
og hvor inntektspåvirkningen fra 
rabattene er størst. 

Rute 3 og 4 Tromsø-Skjervøy og 
Tromsø-Lysnes
Operatør er Torghatten Nord AS. 
Det har vært en svak nedgang i 
antall reisende på Skjervøy-ruta 
med ca. 2,5% fra 2012 til 2013, 
mens til Lysnes og Tennskjær har 
nedgangen vært på 10,8% fra 2012. 
FoU-kontrakten med Torghatten 
Nord AS ble sagt opp i januar 2013. 
Oppsigelsen skyldes at kostnadene 
med å få utviklet et nytt fartøy ville 
bli en god del høyere enn forutsatt. 
Rute 3 og 4 er lagt ut på anbud våren 
2014 med planlagt oppstart av ny 
kontrakt 1.2.2015.

Rute 5 Sommarøy-Tussøy-
Sandneshamn
Operatør er Sommarøy Cruise AS og 
er det minste hurtigbåtsambandet 
vi har. Det betjener noen eldre 
fastboende, 

kommunale tjenester og 
hytteturister. 

Rute 6 Harstad-Bjarkøystedene
-Sør Senja
Skoleskyss med båt ble innført på 
denne ruta fra 1.januar 2012, og 
ruta og rutetabellen ble fra dette 
tidspunkt lagt vesentlig om. Dette 
medførte samtidig nedleggelse 
av rute 7 (Harstad-Engenes-
Brøstadbotn). Reisestrømmen av 
passasjerer har etter dette gått 
stadig oppover, og totalen for året 
gikk opp med 6,8 % i forhold til
året før. 

Rute 8 og 9 Kvænangen
MS Kvænangen er en kombibåt som 
i tillegg til vanlig ruteproduksjon 
også er ambulansebåt i 
Kvænangsbassenget. Kontrakten 
er en nettokontrakt som går ut 
30.04.15, men med mulighet for å 
forlenge kontrakten med tre år. 

En anbudsrunde på dette sambandet 
er under planlegging. Det har ikke 
vært noen endring i antall reisende 
på denne ruta fra 2012 til 2013. 

HURTIGBÅT TROMS
I nær sagt all slags vær binder hurtigbåtene
kystfylket Troms sammen og sørger for rask,
punktlig og sikker forflytning av mennesker og
gods mellom byer og tettsteder i Troms.

Rabattordning
gir lavere inntekt

I januar 2012 ble FARA 
billetteringssystem tatt i bruk 
på båtene slik at Tromskortet 
også kunne brukes på båt. 
Etter hvert som passasjerene 
ble klar over fordelene med 
kortet, har mange tatt det i 
bruk med de rabattene det gir. 

Rabattordningene har påvirket 
inntekten i negativ retning. 
Periodekortet Ungdom Total 
har hatt en sterk økning siden 
det ble innført.

Tromsø-Finnsnes Harstad

Boreal Transport Nord AS

Tromsø-Skjervøy

Torghatten Nord AS

Tromsø-Lysnes

Torghatten Nord AS

Sommarøy-Tussøy-Sandneshamn

Sommarøy Cruise AS

Harstad-Bjarkøystedene-Sør Senja

Boreal Transport Nord AS

Kvænangen

Torghatten Nord AS

Operatører

2

3

4

5

6

8 9
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Antall reiser inklusiv kjøretøy har 
vokst med 1,5 % fra 2012 til 2013. 
Tilsammen ble det gjennomført 
1.647.374 reiser i 2013, og fraktet 
928.111 biler (personbilenheter).

Fylket har generelt en gammel 
fergeflåte. Tre helt nye ferger er 
satt inn på bruttokontrakter på 
sambandene Bellvik – Vengsøy; 
Mikkelvik – Bromnes og Rotsund 
– Havnnes. Det er inngått to nye 
kontrakter i 2012 og våren 2013.  
Dette er på fergesambandene i 
Vågsfjordpakken: Stornes – Bjørnerå; 
Grytøy – Sandsøy – Bjarkøy og 
Stangnes – Sørrollnes. NORLED 
startet opp disse 01.02.2014.
Det settes inn nye ferger på 
sambandet Stangnes – Sørrollnes
(MF Ibestad-74 biler) og på 
sambandet Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy 
(MF Kvernsund-25 biler). 

I fergepakke Nord-Troms: 
Hansnes – Vannøy og Storstein 
– Lauksundskaret er det satt inn 
oppgraderte ferger fra 01.05.2014. 
Torghatten Nord er fortsatt operatør 
på disse sambandene.

God standard
Fergekaiene i Troms har 
gjennomgående god standard. 
Enkelte kaier trenger oppgradering.
TFT har jobbet og jobber kontinuerlig 
med å forbedre fasiliteter og øke 
tilgjengeligheten for våre kunder.

Elektronisk billettering med 
Tromskortet er i stor grad 
gjennomført og per mai 2014 
gjenstår kun 4 fergesamband
der Tromskortet ikke er innført som 
betalingsmiddel.

Mobil billettering planlegges faset 
inn på enkelte ferger fra høsten 
2014.

FERGENE I TROMS
Fergene er livslinja til mange i Troms,
og en svært viktig del av fylkets
infrastruktur. Troms fylkestrafikk (TFT) har
ansvar for tolv anbudskontrakter på
helårssamband, samt ett sommersamband.

Pilot gjennomført
for elektronisk
billettering også
på fergene

Pilot for billettering på ferger 
med Tromskortet ble utført 
vinteren 2013/14.  Ordinær 
drift er igangsatt på Vågsfjord 
sambandene fra og med 01.02.14 
og på fergepakke Nord-Troms fra 
01.05.2014.

Harstad

Revsnes-Flesnes

Harstad-Ibestad

Stangnes-Sørrollnes

Harstad

Stornes-Bjørnerå

Harstad

Grytøy-Sandsøy-Bjarkøy

Tromsø-Lenvik (Sommersamband)

Brensholmen-Botnhamn

Tromsø

Bellvik-Vengsøy

Karlsøy

Hansnes-Karlsøy-Vannøy

Karlsøy

Hansnes-Stakkvik

Tromsø

Mikkelvik-Bromnes

Lyngen-Kåfjord

Lyngseidet-Olderdalen

Tromsø

Breivikeidet-Svensby

Skjervøy

Storstein-Nikkeby-
Lauksundskaret

Nordreisa

Rotsund-Havnnes-Uløybukt

FERGERUTER
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ANNA (87), GRYTØY
For Anna Norheim (87), er ukas høydepunkt fredagsturene
med buss og ferge fra Grytøya til Harstad.  -Vi kunne aldri
bodd her uten kollektivtilbud, sier hun.

Pensjonisten er ukentlig i Harstad 
for medisinsk behandling, og 
eneste måte å komme seg dit på fra 
hjemstedet Grytøya er ved hjelp av 
kollektivtilbud. Først buss, så båt, 
og deretter enda en buss hver vei er 
hennes reiserute hver gang hun skal 
til byen. 

-Vi har ikke drosjer her på øya, og selv 
kan jeg ikke kjøre bil, så jeg er helt 
avhengig av kollektivtilbudet som fins 
her. Uten kollektivtilbud hadde ikke 
jeg kommet meg noe sted, forteller 
87-åringen. 

Norheim er født og oppvokst på den 
lille øya nord for Hinnøya i Harstad 
kommune. Hun er derfor godt vant 
med å måtte ta buss og ferge for å 
komme seg rundt. 

-Vi som bor her må jo nesten bare 
belage oss på å benytte buss og ferje 
for å reise til andre plasser. Uten 
kollektivtilbud hadde vi aldri kommet 
oss noen steder, sier hun.

Sosialt å reise kollektivt
Den ukentlige turen hun tar hver 
fredag til Harstad, gleder hun seg 
alltid til.

-Det er en veldig koselig tur. Det er 
hyggelige sjåfører, de som jobber på 
ferga er trivelige, og det er masse 
folk å prate med underveis, og alt i 
alt veldig sosialt.  Og det er nettopp 
den sosiale biten hun liker best med å 
reise kollektivt.

-Jeg reiser alltid sammen med en 
annen som også går til behandling. 
Vi bor ulike steder på Grytøya, men 
vi møtes på ferga, og reiser den siste 
delen av ruta sammen. I tillegg når du 
bor på en øy så møter du alltid mange 
kjente på ferga, forteller hun.

Norheim reiste mer tidligere, mens 
det nå blir med den ukentlige reisen.

-Før var jeg oftere i Harstad og andre 
steder. Nå som jeg er 87 år er det mer 
slitsomt å reise enn før. Så nå reiser 
jeg ikke oftere enn en gang i uken
hvis ikke jeg må det, forteller hun.

Til tross av de ulike transportmidlene, 
tar turen kun i underkant av en time.
- Alt i alt går det upåklagelig fort. 
Først tar bussen til fergeleiet. Det er 
bare omtrent en halv kilometer, men 
for min del er det for langt å gå. 

Deretter tar jeg ferge fra Bjarkøy til 
Stormyra, og deretter bussen derfra 
til Harstad, opplyser hun. 

Hun har lite å utsette på reisemåten, 
og er stor sett veldig fornøyd med 
kollektivtilbudet som gjør det mulig 
for henne å bo på sitt hjemsted. 

-Jeg savner å ha en direktebuss. 
Inntil for tre år siden hadde vi en 
gjennomgangsbuss, som gikk direkte 
til Harstad. Da tok vi bare én buss, og 
måtte ikke bytte transport, og kunne 
også sitte i bussen på ferja.
Det savner jeg veldig. Men jeg tror 
ikke at det vil komme tilbake, men vi 
kan jo håpe, sier hun.

-Så lenge jeg klarer å reise så synes 
jeg det er kjempefint. Jeg sitter for 
det meste inne, så det er veldig fint 
å komme seg ut. Turene til Harstad 
er ukas høydepunkt for meg, helt fra 
turen starter til jeg er hjemme igjen, 
forteller Anna Norheim.
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Budsjettrammen for 2013 ble i all hovedsak definert ut i 
fra budsjettrammen for 2012, med tillegg for forventet 
prisjustering for 2013. Regnskapet for 2012 ble avlagt 
med et merforbruk på 40,5 millioner kroner. 

TFT hadde i 2013 en brutto kostnad på 850,4 millioner 
kroner, og driftsinntekter på 837,5 millioner kroner. 
Dette medførte et merforbruk på 12,9 millioner 
kroner i forhold til budsjett.  Det reelle merforbruket 
i 2013 utgjorde 31,5 millioner kroner. I henhold til 
regnskapsregler måtte TFK sitt tilskudd til inndekning 
av underskudd fra 2011 på 18,7 millioner kroner, gå til 
inndekning av merforbruk  for 2013.

Akkumulert underskudd per 31.12.2013 var på 72,1 
millioner kroner, og er i samsvar med de prognoser som 
har vært rapportert fra TFT gjennom regnskapsåret 
2013.  

I årets resultat ligger også merkostnader fra 2012 på 
omlag 8,5 millioner kroner.  Dette er kostnader som ikke 
var kjent på tidspunktet for regnskapsavslutningen 
2012.  Det dreier seg om justering for prisvekst på 
kostnader i 2012, og hvor dette ikke var klart før langt ut 
på nyåret i 2013. Dette, kombinert med sen fakturering 
fra våre operatører, resulterte i et kostnadsetterslep.

For 2013 har vi tatt høyde for forventninger om effekten 
av disse indeksreguleringene, og det er gjort nødvendige 
avsetninger i 2013-regnskapet.

TALL OG FAKTA
Troms fylkestrafikk (TFT) sitt økonomiske formål er å drive
kollektivtrafikken i fylket innenfor de økonomiske rammer som
foreligger.

Billettinntekter
298,4 mill

 

 

Andre inntekter:      12,5 mill

 

Finans 5,0 mill

Administrasjon 9,5 mill

Informasjon og marked 
5,9 mill

Billettering 6,9 mill

Terminaler og venterom 
7,1 mill
Ruteopplysning 3,0 mill

Buss: 424,2 
mill

 

Ferger: 247,0 
mill 

Hurtigbåt: 
141,8 mill: 
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ØKONOMISKE 
HOVEDOVERSIKTER FOR 2013

Beskrivelse Note

NoteBeskrivelse

Regnskap 2013

Regnskap 2013

Budsjett 2013

Budsjett 2013

Regnskap 2012

Regnskap 2012

Brukerbetalinger 
Andre salgs- og leieinntekter 
Overføringer med krav til motytelser 
Overføringer uten krav til motytelser 
Sum driftsinntekter 
Lønnsutgifter 
Sosiale utgifter 
Kjøp som inngår i kommunal prod. 
Kjøp som erstatter egen prod. 
Overføringer 
Avskrivninger 
Fordelte utgifter 
Sum driftsutgifter 
Brutto driftsresultat 
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 
Sum eksterne finansinntekter 
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 
Avdragsutgifter 
Utlån 
Sum eksterne finansutgifter 
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger 
Netto driftsresultat        25
Bruk av tidligere års RM mindreforbruk 
Bruk av disposisjonsfond 
Bruk av bundne fond 
Sum bruk av avsetninger 
Overført til investeringsregnskapet 
Avsetning til dekn av tidligere års merforbruk 
Avsetning til disposisjonsfond 
Avsetning til bundne fond 
Sum avsetninger 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Investering i anleggsmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Finansieringsbehov
Bruk av lån
Innt solgte driftsmidler
Tilskudd til investering

0
-304 323 259,68

-5 664 135,08
-526 551 680,75

-836 539 075,51
15 783 216,57

1 438 975,82
38 761 479,10

788 133 697,65
1 254 143,10
2 914 345,00

0,00
848 285 857,24

11 746 781,73
-934 881,96
-934 881,96

416 040,73
4 600 000,00

0,00
5 016 040,73
4 081 158,77
-2 914 345,00

12 913 595,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

12 913 595,50

3 191 577,92
2 135,00

0,00
3 193 712,92

-3 191 578,00
0,00
0,00

13

16

0
-295 138 462

-3 617 667
-501 881 300

-800 637 429
11 404 275

1 411 856
29 228 382

754 001 916
0
0
0

796 046 429
-4 591 000

-730 000
-730 000

721 000
4 600 000

0
5 321 000
4 591 000

0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0

10 393 342
0
0

10 393 342
-10 393 342

0
0

0
-244 601 201,33
-493 152 674,03

-10 615 621,00
-748 369 496,36

12 833 168,17
1 904 329,58

40 567 947,20
731 738 878,16

714 660,70
2 321 193,00
-600 000,00

789 480 176,81
41 110 680,45

-804 650,00
-804 650,00

278 312,24
2 300 000,00

0,00
2 578 312,24
1 773 662,24
-2 321 193,00

40 563 149,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

40 563 149,69

6 133 343,29
0,00
0,00

6 133 343,29
-4 763 680,92

0,00
0,00

Troms fylkestrafikk - økonomisk oversikt drift KOSTRA

Troms fylkestrafikk - økonomisk oversikt investering KOSTRA
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NoteBeskrivelse Regnskap 2013 Regnskap 2012

Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER (A + B)
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
ihendehaverobligasjoner
Pensjonsforpliktelse
Sertifikatlån
Andre lån
Sum langsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD (D)
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

12
5
2

2

1

1

18

18
7

2

16

 

0,00
16 109 098,24

2 135,00
1 828 430,00

17 939 663,24
76 053 360,77

151 286,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66 959 300,99
143 163 947,76
161 103 611,00

-50 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

72 123 085,26
0,00

1 891 512,21
-3 515 716,32

0,00
-1 870 823,00

0,00
-18 807 000,00

-20 677 823,00
0,00

-148 995 202,89
0,00

-89 479,00
-160 924 667,50
-181 602 490,50
-161 103 609,35

6 251 741,08
0,00

-6 251 741,08

0,00
15 831 865,24

0,00
841 664,00

16 673 529,24
92 008 834,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35 054 579,87
127 063 414,05
143 736 943,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59 209 489,76
0,00

1 889 377,29
-1 762 961,32

0,00
-946 887,00

0,00
-20 700 000,00

-21 646 887,00
0,00

-181 326 539,97
0,00

-99 421,00
-181 425 960,97
-203 072 847,97
-143 736 942,24

6 736 319,08
0,00

-6 736 319,08

Troms fylkestrafikk - økonomisk oversikt balanse KOSTRA
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NØKKELTALL FERGER
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Overføring fra TFK:
232,4 mill
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NETTOUTGIFTER 
PER PROSJEKT/KONTRAKT

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik regn./budsj.

7700 -  Bilruter Tromsø-området
7701 -  Bilruter Sør-Troms og Harstad
7702 -  Bilruter Midt-Troms
7703 -  Bilruter Senja
7704 -  Bilruter Nord-Troms
7705 -  Bilruter regionale ruter
7710 -  Private løyvehavere
 Tilrettelagt skoleskyss

7811 -  Fergerute Hansnes-Stakkvik
7812 -  Fergerute Mikkelvik-Bromnes
7813 -  Fergerute Belvik-Vengsøy
7814 -  Fergerute Rotsund-Hamnes-Klaunes
7821 -  Fergerute Stangnes-Sørrollnes
7822 -  Fergerute Storstein-Nikkeby-
 Lauksundskaret
7823 - Fergerute Hansnes-Karlsøy-Vannøy
7824 - Fergerute Stornes-Bjørnerå
7825 - Fergerute Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy
7826 - Fergerute Refsnes-Flesnes
7827 - Fergerute Breivikeidet-Svendsby
7828 - Fergerute Lyngseidet-Olderdalen
7910 - Båtrute Tromsø-Finnsnes-Harstad
7911 - Båtruter Harstad-området
7912 - Båtruter Tromsø-Skjervøy og
 Tromsø-området
7913 - Båtruter Skjervøy-Kvænangen
7914 - Båtrute Sommarøy-Tussøy-
 Sandneshamn
7915 - Båtrute beredskap Arnøy

78 706 
42 776 
46 954 
20 111 
24 313 

7 104 
23 377 

 

12 520 
12 737 
20 823 
13 685 
11 663 

26 393 
36 408 
13 625 

144 997 
23 833 
16 247 
15 047 
29 367 
16 806 

16 971 
8 743 

3 578 
0 

72 512 
37 605 
47 988 
21 047 
23 935 
11 445 

 24 792 
10 640 

12 716 
15 852 
22 174 
17 394 
19 000 

23 878 
35 545 
13 489 
14 730 
22 184 
14 118 
15 089 
20 154 
15 832 

18 725 
7 070 

3 268 
250 

76 997 
40 627 
46 923 
19 654 
24 356 

7 556 
23 363 
20 311 

12 324 
17 502 
22 012 
15 712 
19 092 

25 145 
37 140 
14 430 
13 928 
22 021 
16 992 
15 793 
22 433 
16 293 

26 585 
6 914 

3 574 
811 

4 485 
3 022 

-1 065 
-1 393 

421 
-3 889 
-1 429 

9 671 

-392 
1 650 

-162 
-1 682 

92 

1 267 
1 595 

941 
-802 
-163 

2 874 
704 

2 279 
461 

7 860 
-156 

306 
561 

Alle tall i 1000 kroner
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Avvik regn./budsj.

 
 
 
 
Økonomisk oversikt - de største sambandene: 
 
Buss: 
 
 

    
Buss totalt: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 390 125  408 763  424 139  15 376  
Sum inntekter -375 106  -408 763  -414 634  -5 871  

Netto utgift 15 019  0  9 505  9 505  

     
     
     
Buss Tromsø: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 173 102  180 512  187 863  7 351  
Sum inntekter -94 396  -108 000  -110 866  -2 866  

Netto utgift 78 706  72 512  76 997  4 485  

     
     
     Buss Sør-troms: (tall i 1000 
kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 52 202  49 605  50 811  1 206  
Sum inntekter -9 426  -12 000  -10 184  1 816  

Netto utgift 42 776  37 605  40 627  3 022  

     
     
      
 
 
 
 
Buss - Midt-Troms: (tall i 
1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 50 152  50 975  50 496  -479  
Sum inntekter -3 198  -2 987  -3 573  -586  

Netto utgift 46 954  47 988  46 923  -1 065  

     

 
 
 
 
Økonomisk oversikt - de største sambandene: 
 
Buss: 
 
 

    
Buss totalt: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 390 125  408 763  424 139  15 376  
Sum inntekter -375 106  -408 763  -414 634  -5 871  

Netto utgift 15 019  0  9 505  9 505  

     
     
     
Buss Tromsø: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 173 102  180 512  187 863  7 351  
Sum inntekter -94 396  -108 000  -110 866  -2 866  

Netto utgift 78 706  72 512  76 997  4 485  

     
     
     Buss Sør-troms: (tall i 1000 
kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 52 202  49 605  50 811  1 206  
Sum inntekter -9 426  -12 000  -10 184  1 816  

Netto utgift 42 776  37 605  40 627  3 022  

     
     
      
 
 
 
 
Buss - Midt-Troms: (tall i 
1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 50 152  50 975  50 496  -479  
Sum inntekter -3 198  -2 987  -3 573  -586  

Netto utgift 46 954  47 988  46 923  -1 065  

     

 
 
 
 
Økonomisk oversikt - de største sambandene: 
 
Buss: 
 
 

    
Buss totalt: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 390 125  408 763  424 139  15 376  
Sum inntekter -375 106  -408 763  -414 634  -5 871  

Netto utgift 15 019  0  9 505  9 505  

     
     
     
Buss Tromsø: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 173 102  180 512  187 863  7 351  
Sum inntekter -94 396  -108 000  -110 866  -2 866  

Netto utgift 78 706  72 512  76 997  4 485  

     
     
     Buss Sør-troms: (tall i 1000 
kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 52 202  49 605  50 811  1 206  
Sum inntekter -9 426  -12 000  -10 184  1 816  

Netto utgift 42 776  37 605  40 627  3 022  

     
     
      
 
 
 
 
Buss - Midt-Troms: (tall i 
1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 50 152  50 975  50 496  -479  
Sum inntekter -3 198  -2 987  -3 573  -586  

Netto utgift 46 954  47 988  46 923  -1 065  

     

 
 
 
 
Økonomisk oversikt - de største sambandene: 
 
Buss: 
 
 

    
Buss totalt: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 390 125  408 763  424 139  15 376  
Sum inntekter -375 106  -408 763  -414 634  -5 871  

Netto utgift 15 019  0  9 505  9 505  

     
     
     
Buss Tromsø: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 173 102  180 512  187 863  7 351  
Sum inntekter -94 396  -108 000  -110 866  -2 866  

Netto utgift 78 706  72 512  76 997  4 485  

     
     
     Buss Sør-troms: (tall i 1000 
kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 52 202  49 605  50 811  1 206  
Sum inntekter -9 426  -12 000  -10 184  1 816  

Netto utgift 42 776  37 605  40 627  3 022  

     
     
      
 
 
 
 
Buss - Midt-Troms: (tall i 
1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 50 152  50 975  50 496  -479  
Sum inntekter -3 198  -2 987  -3 573  -586  

Netto utgift 46 954  47 988  46 923  -1 065  

     

ØKONOMISK OVERSIKT
DE STØRSTE BUSSKONTRAKTENE

     
     Buss - Regionruter: (tall i 
1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 30 875  33 445  30 678  -2 767  
Sum inntekter -23 585  -22 000  -23 122  -1 122  

Netto utgift 7 290  11 445  7 556  -3 889  

Ferger: 
    

     
     
Ferger totalt: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 235 120  232 106  247 057  14 951  
Sum inntekter -228 293  -232 106  -240 939  -8 833  

Netto utgift 6 827  0  6 118  6 118  

      
 
 

Hurtigbåt: 
    

     
Hurtigbåt totalt: (tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 136 096  129 014  141 839  12 825  
Sum inntekter -115 643  -129 014  -130 210  -1 196  

Netto utgift 20 453  0  11 629  11 629  

     
     
     Hurtigbåt - Rute 2: (tall i 1000 
kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 76 994  72 154  74 890  2 736  
Sum inntekter -47 627  -52 000  -52 457  -457  

Netto utgift 29 367  20 154  22 433  2 279  

     
     
     Hurtigbåt - Rute 3 og 4: (tall 
i 1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 

Regnskap 
2013 

Avvik 
Regnskap/Budsjett 

     Sum utgifter 23 267  25 125  32 878  7 753  
Sum inntekter -6 296  -6 400  -6 294  106  

Netto utgift 16 971  18 725  26 584  7 859  
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Buss Tromsø-området:
(Tall i 1000 kr)

Buss Sør-Troms:
(tall i 1000 kr)



     
     Buss - Regionruter: (tall i 
1000 kr) 

Regnskap 
2012 Budsjett 
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