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Det er med glede vi kan følge opp fjorårets utgave av «Fylkesferd».
Som fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo (SP) påpeker på side 
4-5, så har aldri flere reist kollektivt i fylket enn i 2014. År for år ser vi at 
veksten fortsetter, og dette er gledelig. Statistikken på sidene 12-17
viser i detalj hvor vi har hatt størst vekst. 

I 2014 har vi bl.a. hatt oppstart av to nye fergekontrakter. På sidene
24-27 gir vi en komplett oversikt over våre kontrakter innenfor buss, 
båt og ferge. Som oversikten viser produseres det mye kollektivtrafikk 
i fylket, og det krever mye arbeid fra TFT sin side å gjennomføre 
anbudskonkurranser og å følge opp kontraktene. Samarbeidet med 
operatørene er godt, men uventede situasjoner oppstår stadig.
Det er vår oppgave - i samarbeid med operatørene – å minske risikoen 
for uønskede hendelser. Når de inntreffer skal vi sørge for best mulige 
løsninger og gi publikum god informasjon. Her kan vi og skal vi bli bedre.

For TFT er tilbakemeldinger fra publikum og kommuner viktig. Ikke alltid 
gir vi svar som skaper glede, men vi bestreber oss på å gi alle et svar. 
Samarbeidet med kommunene oppfatter vi som godt. Det er viktig for 
oss å få tilbakemeldinger fra kommunene om hvordan kollektivtrafikken 
fungerer, og hva som eventuelt kan bedres. Det er også viktig for oss å 
forklare kommunene hvorfor vi ikke alltid kan imøtekomme alle ønsker. 
Dette opplever vi at kommunene har forståelse for.

Vi håper årets utgave av «Fylkesferd» kan gi nyttig informasjon om 
kollektivtrafikken i fylket. Vi i TFT ser utfordringen av å formidle kunnskap 
om at det meste fungerer bra. «Fylkesferd» kan bidra til å skape motvekt 
til oppslagene i media som ofte kan gi inntrykk av at det er litt for mange 
skjær i sjøen.
 
Vi takker operatører, kommuner og andre samarbeidspartnere
for godt samarbeid i 2014.

På riktig vei
2014 ble et godt år for kollektivtrafikken i Troms, og for Troms fylkestrafikk 
(TFT). Etter oppstarten i 2011 har vi hatt flere krevende år, der blant annet de 
økonomiske utfordringene har vært store. Fylkestingets bevilgninger har gitt de 
økonomiske rammer som trengs til kollektivtrafikken. TFT er på rett vei og kan i 
større grad enn tidligere rette blikket på utfordringer og muligheter fremover.
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1
Kurt Bones,
direktør Troms fylkestrafikk



Aldri har flere i Troms
fylke reist kollektivt
- men endringer i det statlige inntektssystemet
   gir 80 millioner mindre til å drive buss, båter
   og ferger for, i kommende år.
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Web-TV
Fylkesråd for
samferdsel og miljø
kommenterer
kollektivåret 2014.

Skann QR-kode eller URL 
http://bit.ly/1d2UxDe



Aldri har flere i Troms
fylke reist kollektivt
- men endringer i det statlige inntektssystemet
   gir 80 millioner mindre til å drive buss, båter
   og ferger for, i kommende år.

Det er flere og flere som benytter seg av kollektivtilbudet i 
hele Troms, og spesielt busstilbudet i Tromsø blir bare mer
og mer populært. I fjor innførte Troms fylkestrafikk også flere 
nyvinninger og oppgraderinger i tilbudet, som har slått
godt an.

Mobilletten, som er betaling via mobiltelefon, er en 
spennende nyvinning som ble innført i løpet av fjoråret, der 
en kan bruke mobiltelefon til å betale for billetten. Mobillett 
kan benyttes på all buss, og nesten all ferge- og båttrafikk, 
med noen få unntak.

Bedre informasjon
I Tromsø har de fleste busskurene også fått seg en real
oppussing den siste tiden. - Denne oppgraderingen vil
publikum merke med at det nå er bedre merking og
informasjon, og også logoer med symboler for hvor en
skal reise på de større holdeplassene, forteller Ivar B.
Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø i
Troms fylkeskommune.

Harstadpakken
En av de større investeringene som ble igangsatt i 2014,
som også vil stå i sentrum de kommende årene, er Harstad-
pakken. Gjennom Harstadpakken er Harstad som kollektivby 
satt på dagsorden, og det er store investeringer som skal skje 
de neste årene i fylkets nest største by.

- Troms fylkeskommune har gjennom Harstadpakken forplik-
tet seg til å satse på busstilbudet i Harstad, for å gjøre
Harstad til en bedre bussby, sier Prestbakmo. I 2017 tar en 
sikte på å være ferdig med alle investeringene, og da er
målet at Harstad skal være en like bra bussby som Tromsø, 
som i dag er landets tredje beste kollektivby.

Sanntidssystem 
I løpet av 2015 skal det på bussene i Tromsø etableres et 
enkelt system for holdeplassvarsling. På sikt ønsker en også 
å etablere et mer omfattende sanntidssystem på bussene 
i Tromsø. - Et sanntidssystem skal gi digital informasjon på 
skjerm og med lyd på holdeplasser, på busser og på telefon. 
Det vil gi mye bedre informasjon til de reisende, og er noe som 
er etterlengtet, opplyser Prestbakmo.

Belønningsavtale
Troms fylke har både målsetninger og ambisjoner om
fortsatt passasjervekst, og har søkt om en mangeårig
belønningavtale med staten for å kunne utvikle sitt tilbud
ytterligere.

- Vi har nå i mars 2015 søkt om en belønningsavtale, som går 
ut på å få 255 millioner fordelt over fire år. Hvis vi får det
innvilget, vil det være mulig å legge enda mer til rette for
kollektivtrafikk, med bedre informasjon, og bedre infra-
struktur med alt fra kollektivfelt til holdeplasser, forteller han.

Utfordringer
For det er kostbart å ha et godt kollektivtilbud i et stort fylke 
som Troms.

- Vår utfordring de neste årene er å ha økonomiske rammer til 
å produsere det kollektivtilbudet vi alle ønsker. Sånn som det 
ser ut nå vil Troms fylkeskommune i 2018 ha 80 millioner
mindre til å produsere buss-, båt- og fergetjenester på grunn 
av at Stortinget har gjort endringer i inntektssystemet. 

Så vi må se på hvordan vi kan tilpasse oss det, og samtidig
vedlikeholde god kvalitet, og legge til rette for ytterligere 
økning, sier han. (Troms fylkeskommune hadde ikke fått svar 
angående belønningsavtalen da Fylkesferd gikk i trykken).
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”-Vår utfordring de neste 
årene er å ha økonomiske 
rammer til å produsere 
det kollektivtilbudet vi 
alle ønsker.”

Ivar B. Prestbakmo,
Fylkesråd for samferdsel og miljø
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- Det blåser fortsatt
  i Troms fylke

KOMMENTAR
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Det stormer fortsatt 
en del rundt Troms 
fylkestrafikk: Været, 
media, politikk og 
publikum. 

Været får vi ta som det kommer, selv 
om kanselleringer av avganger betyr 
inntektstap og frustrerte kunder. 
Vit bare at nettopp derfor er 
kanselleringer ikke noe vi gjør for moro 
skyld, ei heller fordi båtene er for dårlige. 
Passasjerer som står igjen på kaia og ikke 
kommer med, eller på busstoppet for 
den saks skyld, er også dårlig butikk og 
skaper storm og bølger både slik og sånn. 

Fronten mot publikum, måten vi 
håndterer praktiske utfordringer på, 
både kan og skal bli bedre.
De stormene er skolering. Vi skal 
søke nye løsninger, vi skal informere, 
reklamere og alltid, alltid huske at det er 
passasjerene som viktigst.

Styret er godt i gang med en 
strategiprosess hvor kommunikasjon 
og marked står sentralt. Vi må finne 
ut hvordan vi skal kunne sette inn mer 
ressurser på dette arbeidet, uten at det 
går på bekostning av feks oppfølgingen 
av at operatørene leverer som avtalt, 
økonomikontroll og alt annet som skal 
gjøres. 

TFT, som alle andre, må prioritere 
interne ressurser. Alt kan ikke være 
like viktig hele tida og man må jobbe 
planmessig for å bli bedre, ikke etter 
brannslokningsmetoden.

Brannslokking håpte vi ved forrige 
korsveg at vi skulle bruke mindre tid og 
krefter på i år. Stormer omkring mulig 
underskudd, rutekutt og diskusjonen 
om foretakets eksistens, igjen, tok 
dessverre mye energi og fokus fra både 
ansatte og styret også i 2014. 

Foretaket sitter med inntektsansvar og 
-risiko. Inntektene svinger med vær og 
årstider. Vi får stadig flere reisende, men 
de velger å benytte seg av enkle og gode 
rabatt- og betalingsløsninger. 

Det er i seg selv aldeles strålende, men i 

den grad inntektsprognoser noen gang 
har vært eksakt vitenskap blir det ikke 
enklere av dette. Og når vi frykter at 
inntektene er i ferd med å svikte i forhold 
til budsjett, så skal vi varsle eierne om 
det.

Vi har lært en del. Kommunikasjonen 
av økonomirapportene er blitt bedre. 
Forslag til tiltak skal følge med. Dialogen 
med samferdselsetaten i forkant av 
rapportene er styrket.

Men vi håper også omgivelsene merker 
seg at det kan være grunn til å spare 
noe av kruttet til ei større anledning. 
Det endelige regnskapsresultatet 
viser et underskudd på under 0,1 % 
av totalt budsjett. Dels fordi vi gjorde 
tiltak og tilpasset busstilbudet bedre 
til etterspørselen i forbindelse med 
rutejusteringer, dels fordi vinteren kom 
og folk ble mindre lystne på bilkjøring.

Og dels kanskje fordi det blåste 
mindre. Da er jeg tilbake til været...  
Det som plager meg mest med de 
menneskeskapte stormene er at vi ikke 
lykkes i å nyansere bildet med det alt 
det som er positivt:  Passasjertallene, 
lanseringa av mobilletten, 
kundeundersøkelser som viser at de 
fleste er fornøyde, anbudsrunder som 
sparer fylket for millioner.  

Og det faktum at ingen 
kollektivtrafikkselskaper i Norge
drifter så effektivt som TFT!
I overkant for effektivt, kanskje,
men den diskusjonen tar vi i vår
egen strategiprosess. 

Vi har mye positivt å bygge videre på. 
Ansatte som brenner for kollektivtrafikk 
og utvikling av tilbudet i fylket sitt. 
Ansatte som, i fall ikke alle har fått 
det med seg, gjennomfører effektive 
anbudsprosesser med godt resultat og 
uten klager, som får skryt av de fleste 
operatørene. 

Det er er ettertrykkelig fastslått at man 
har håndtert uenighetene med Boreal 
om landgangene etter boka (jeg skal 
spare leserne for de betegnelser enkelte 
nettroll har brukt om foretaket, og 
fylkeskommunen, i den saken). 

I alle fall en rettsinstans 
mener at det ikke er idiotien 
som har styrt oppfølginga 
av busskontrakten i Tromsø, 
men nettopp kontrakten og 
hensynet til oppdraget.
Det oppdraget skal vi fortsette 
på.  

Vi går på et nytt år, med håp om 
noe mindre vind, i alle fall fra nord.

Toini Løvseth,
styreleder

- Det blåser fortsatt
  i Troms fylke
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Kollektivtrafikken i Troms

Web-TV

Skann QR-kode eller URL 
http://bit.ly/1KBXHvO
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Kurt Bones, direktør
i Troms fylkestrafikk
kommentererer 2014.
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Fergen ”MF Ibestad” ligger til kai
en vakker vårdag i Troms. Foto: Anders Hanssen

Presentasjon av hovedtrekk, utvikling og status for
kollektivtrafikken i Troms fylke for 2014. 

HOVEDTREKK FOR 2014
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HOVEDTREKK 2014
KOLLEKTIVTRAFIKKEN I TROMS

KJØRETØY PÅ FERGER I TROMS

KILOMETER BUSS TOTALT TROMSØ

TOTALT PASSASJERER BUSS I TROMS

• Passasjerer 2013: 13.274.917
• Passasjerer 2014: 13.466.232

PASSASJERER TOTALT • TROMS

+2,9 %

- 5,2 %

971.379

+1,4%

Kollektivtrafikk
totalt Troms

13.466.232
reisende i Troms

+2 %

Buss
regionsrutene

266.724
reisende

- 3,3 %
Hurtigbåt Troms

279.932
reisende

+10.7 %

Buss
Nord-Troms

245.362
reisende

+2.2%

Byruter buss
Tromsø

8.296.505
reisende

+1,2 %

Buss Midt-Troms
og Senja

842.926
reisende

+ 191.315 reisende
sammenlignet med 2013

11.471.311 +1,5 %

TOTALT PASSASJERER FERGER I TROMS

1.714.959 +1,5 %

TOTALT PASSASJERER HURTIGBÅT I TROMS

279.932 - 3,3 %

POSITIV UTVIKLING

5.572.018

Kollektivtrafikken i Troms sett under ett har hatt en positiv
utvikling i 2014, til tross for 117 gjennomførte rutejusteringer
(færre antall kjørte kilometer). 2014 innebar også
store trafikale utfordringer i Tromsø by knyttet til graving
og/eller stengning av viktige rutetraséer.

Tilpasning av bussruter i 2014 utgjorde i overkant av
1% av årlig antall kjørte kilometer.

Totalt fraktet Troms fylkestrafikk 13.466.232
reisende på busser, hurtigbåter og ferger i 2014,
som gir en økning på 191.315 reisende eller en
økning på 1,4% totalt sammenlignet med 2013.

KM

BYBUSSENE
HOVEDTREKK 2014

• Reisende 2013: 8.120.966
• Reisende 2014: 8.296.505

Reisende rute 42
2013: 1.244.146
2014: 1.306.353

Reisende rute 26
2013: 772.752
2014: 775.046

Reisende rute 28
2013: 778.487
2014: 796.081

Reisende rute 20
2013: 1.712.516
2014: 1.759.870

Reisende rute 37
2013: 268.152
2014: 277.338

Reisende rute 34
2013: 921.579
2014: 973.899

REISENDE • BYRUTER TROMSØ

+175.539

+2.2%

Byruter buss
Tromsø

8.296.505
reisende

Store og/eller viktige ruter i Tromsø
NØKKELRUTER • BYRUTENE TROMSØ

42
34

26

28

3720

+5%

+2.8%

+2.3%

+5.7%

+3,4%

+0,3%

+ 175.539 passasjerer
sammenlignet med 2013

TROMSØ

GOD ØKNING FOR BUSS I TROMSØ
- MED TRAFIKALE UTFORDRINGER
Bybussene i Tromsø sett under ett øker jevnt. Totalt fraktet
Troms fylkestrafikk 8.296.505 millioner reisende i 2014.
Det er en økning på 2,2% fra 2013, noe som tilsvarer 175.539 flere
i 2014 sammenlignet med året før. 2014 har vært et utfordrende år,
med spesielt stor grave- og anleggsaktivitet. Dette har påvirket
trafikken på viktige traséer, noe som gjør at også reisevaner endres.

Av erfaring vet vi at det tar lang tid å få tilbake de reisende
som man “mister” til f.eks. bilen og dette er et viktig fokusområde
for oss og våre operatør i 2015.

Jevnt over ser vi en økning på de viktigste rutene i Tromsø.
Variasjonen er større på de mindre rutene, men her gir et lavt
antall reisende totalt stort prosentvise utslag. Troms fylkestrafikk
har sammen med Tromsø kommune hatt stor fokus på å
bedre vintervedlikeholdet på busstraséene i byen. Dette har
gitt gode resultater, og økt fremkommelighet.

Tromsø kommune vil også fremover være preget av store
anleggsprosjekter som vil påvirke fremkommeligheten for
bybussene.

Det er gledelig å se at rute 26 (Pyramiden) og
37 (Tromsø Museum) som har vært sterkt påvirket av
stenging i forbindelse med omfattende anleggsarbeid, 
har en økning i antall reisende etter vegåpning.

PRODUKSJONSENDRING BYRUTENE (KM)

- 2,5 %3.806.000 km
(3.901.906 km i 2013)

KM

HOVEDTREKK 2014
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+168.033

+1,5%

Totalt buss
i Troms øvrige

11.471.311
reisende

+ 168.033 reisende
sammenlignet med 2013

GENERELL OPPGANG I TROMS
Jevnt over er det en økning i antall reisende med buss i resten
av Troms. Dette til tross for at Troms fylkestrafikk stedvis har redusert
kjørte kilometer (ruteproduksjonen) i forhold til etterspørselen lokalt.
Sør-Troms har en nedgang på -3,3% (34.145 reiser), mens Nord-Troms
har en økning på hele +10,7% (23.669 reiser). Midt-Troms og Senja har
en marginal økning (+0,6%).

Gledelig er det at regionrutene Tromsø-Narvik og Tromsø-Alta,
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-3,3%

Hurtigbåtene
i Troms totalt

279.932
reisende

+2%

Fergene i
Troms totalt

1.714.989
reisende

LITT NED FOR HURTIGBÅTENE
- OPP FOR FERGENE

RUTE 2 TROMSØ-HARSTAD

Antall reisende med hurtigbåtene i Troms har en nedgang på
-3,3% sammenlignet med 2013. 279.932 reisende brukte
hurtigbåtene i 2014 mot 289.478 i 2013.2014 var første år vi ser
helårseffekt av å fjerne lørdagsavgangen på rute 4
(Tromsø-Vikran-Tennskjer-Lysnes). I tillegg er endring av
formiddagsavgangen rute 2 på torsdager
(Tromsø-Finnsnes-Tromsø) inne med helårseffekt
(gikk i 2013 Tromsø-Harstad-Tromsø).

Hovedtrekkene for hurtigbåt og ferge er likevel stabile.

2013: 204.593 reisende
2014: 200.287 reisende

KILOMETER (RUTEPRODUKSJON) TOTALT • RUTE 2

- 4 %297.966 km
(310.481 km i 2013)

- 2,1%

2013: 1.682.161 reisende
2014: 1.714.989 reisende+ 2 %

- 1,2%

KM

ØVRIGE RUTER

- 2.1%
Rute 2

200.287
reisende

- 1.2%
Øvrige ruter

79.645
reisende

For hurtigbåtene er rute 2 (Harstad-Tromsø) den desidert
største og viktigste ruten. Rute 2 alene utgjør 200.287
reisende av i totalt 279.932 på samtlige hurtigbåtruter i Troms.

For de øvrige rutene er situasjonen statistisk stabil med en
svak nedgang som er knyttet til lokale endringer.
Totalt er nedgangen på -1,2% på de øvrige hurtigbåtrutene
i Troms. Et lavt passasjergrunnlag gir lokalt store prosentvise
utslag ved endringer av reisemønster/-vaner.

REISENDE TOTALT TROMS
Fergene opplever en økning i antall reisende for 2014 på 1,5%.
Tromskortet ble innført som betalingsmåte på de fleste fergene
i 2014, og har gitt også enkeltreisende rabatt. Tidligere fergekort
er nå faset ut på ferger som drives av Troms fylkestrafikk.

KJØRETØY FERGER TROMS
Ser man kjøretøystatistikken på fergene, ser man en positiv
utvikling på 29.996 flere fraktede kjøretøy (PBE) sammenlignet
med 2013, altså en oppgang på 3,2%.

ANT. KJØRETØY (PBE) FERGER TROMS

+3,2 %971.379
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Styrets årsberetning
Det er gledelig å registrere at antall kollektivreiser i fylket øker år etter år. 
Det er i 2014 gjennomført nesten 13,5 mill. reiser i Troms fylke. Dette er 
en økning på 1,4 prosent fra året før. I Tromsø økte antall reiser med 2,2 
prosent fra året før til nesten 8,3 mill. reiser. Over 60 prosent av alle
kollektivreiser i fylket gjennomføres i Tromsø.

For hurtigbåtene er rute 2 (Harstad-Finnsnes-Tromsø) 
den desidert største og viktigste. Ruten utgjør 200.287 
reiser av 279.932 reiser totalt for hurtigbåt. 
Rute 2 hadde en nedgang i antall reiser på 2,1 prosent 
fra foregående år. Ruten hadde også en nedgang i 
antall kilometer med 4 prosent fra året før, og det 
skyldes at formiddagsavganger kl. 10:15 ble fjernet. 
Nedgangen i antall reiser skyldes fjerning av disse 
formiddagsavgangene.  

Siden senhøsten 2013 har TFT satt inn buss for båt på 
rute 2 ved kanselleringer grunnet uvær. Fra februar 2015 

er det også innført buss for båt når båten er full. Buss for 
båt ved full båt gjelder siste avgang for dagen. På denne 
måten er publikumstilbudet styrket. 

TFT har også fått utvidet tiden til ombordstigning i 
Tromsø slik at man kan komme ombord tre kvarter 
før avgang. Båten fungerer som venterom og dette 
må ses i sammenheng med venteromsfasilitetene i 
Tromsø. Fra høsten 2015 planlegger TFT en løsning for 
setereservasjon på ruten.

Last ned offisiell
årsrapport 2014
PDF med alle tall
og sammenstillinger

Skann QR-kode eller URL 
http://bit.ly/1E1Pdpi
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I løpet av siste år har følgende nye 
kontrakter hatt oppstart:

• Fergekontrakt Vågsfjord (omfatter 
sambandene Stangnes-Sørrollnes; 
Stornes-Bjørnerå, og Grytøy-Sandsøy-
Bjarkøy) hadde oppstart 1.2.2014 (to 
nye ferger). 
• Fergekontrakt Nord-Troms (omfatter 
sambandene Hansnes-Karlsøy-Vannøy 
og Storstein-Lauksundskaret) hadde 
oppstart 1.5.2014.
• Skoleskysskontrakter i ni kommuner 
hadde oppstart høsten 2014.
• Hurtigbåtkontrakt Tromsø-Skjervøy 
og Tromsø-Lysnes-Tennskjær hadde 
oppstart 1.1.2015.
• I tillegg har det har vært mye arbeid 
knyttet til anbud på tilrettelagt skyss.

Ny fergekontrakt for Vågsfjord 
medfører økte årlige utgifter på 16,5 
mill. kr. Ny fergekontrakt i Nord-Troms 
medfører reduserte årlige utgifter 

på 13 mill. kr. Ny hurtigbåtkontrakt 
medfører reduserte årlige utgifter på 
5,9 mill. kr. Nye skoleskysskontrakter 
medfører økte årlige utgifter på 1 mill. 
kr. (økningen skyldes økt produksjon 
på 36.500 km pr år). Totalt har derfor 
nye anbudskontrakter som er satt 
i drift i løpet av siste år medført en 
besparelse for fylkeskommunen på 1,4 
mill. kr pr år. Tatt i betraktning den økte 
produksjonen på skoleskysskontraktene 
og de generelle tilbakemeldingene om 
økte utgifter på nye kontrakter ellers i 
landet, er dette et godt resultat.

I leveranseavtalen er det forutsatt at 
Troms fylkestrafikk (TFT) leverer et 
positivt driftsresultat på minimum 5 mill. 
kr som bidrag til dekning av tidligere års 
merforbruk. Dette ble ikke oppnådd. 
TFT fikk et underskudd på 0,85 mill. kr i 
2014. Dette er et lavere underskudd enn 
forventet i rapporteringen underveis 
i 2014 (i siste økonomirapport ble det 

meldt om et forventet underskudd på 
5,75 mill. kr). Etter pliktige strykninger 
er underskuddet for 2014 på kr 0. Det 
kan nevnes at billettinntektene ble 
4,1 mill. kr lavere enn budsjettert, men 
drøye 2 mill. høyere enn siste prognose. 
Forutsetningene om inntektsøkning i 
budsjett og leveranseavtalen ble ikke 
fullt ut oppnådd hovedsakelig fordi 
passasjerveksten ble lavere enn lagt til 
grunn i leveranseavtale/ budsjett.

Det er påpekt fra eier at kravet om 
månedlig rapportering ikke er fulgt 
opp. Dette blir fulgt opp i 2015. Det 
samme gjelder kravet om å foreslå tiltak 
dersom man i rapporteringen melder om 
forventet merforbruk for året.

Totale utgifter i 2014 var på 909 mill. kr 
(853,3 mill. kr i 2013). Totale inntekter 
var på 908,1 mill. kr (821,7 mill. kr i 
2013). Av inntektene var 325,6 mill. kr 
billettinntekter (298,4 mill. kr i 2013) 

 Styret
Styret i Troms fylkestrafikk:

• Styreleder Toini Løvseth, Lenvik
• Nestleder Nils Arne Johnsen, Tromsø (t.h)
• Styremedlem Kjell Jensen, Tromsø
   (ansattes representant) 
• Styremedlem Ole T. Andreassen, Harstad
• Styremedlem Hege H. Liadal, Haugesund
 
Kurt Bones, direktør Troms fylkestrafikk (t.v)

1

Ikke tilstede da bildet ble tatt:
Hege Haukeland Liadal, Ole T. Andreassen.
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og 549,6 mill. kr tilskudd fra eier 
Troms fylkeskommune (507,9 mill. kr 
i 2013).

Det er i 2014 produsert 3 prosent 
færre kilometer enn året før. 
Årsaken til nedgangen i 
kilometer er rutejusteringer 
som TFT har gjennomført. 
Dette har sammenheng med 
tilpasning til budsjettrammer. 
Ved rutejusteringer tas det 
utgangspunkt i passasjerstatistikk 
slik at avganger med lite 
passasjerer vurderes lagt 
ned. Det er også gjennomført 
rutejusteringer i Tromsø. 

Forutsetninger om 
innsparingstiltak i Fylkestingets 
budsjettvedtak ble langt på vei 
oppnådd. Et unntak fra dette 
er vedtaket om innstilling av 
B-ruten på Lyngen. Det viste seg 
vanskeligere å gjennomføre enn 
planlagt hovedsakelig fordi det er 
nettokontrakt på dette sambandet. 

Fra januar 2015 er det gjennomført 
nye rutejusteringer på buss i fylket. 
Den økonomiske effekten av disse 
justeringene er på 5,6 mill. kr 
for 2015. Opprinnelig forslag var 
justeringer for tilsammen 12,3 mill. 
kr. Etter en god høringsrunde mot 
kommunene ble opprinnelig forslag 
redusert til under halvparten.

Utfordringene i Tromsø-
kontrakten har vært mindre i 
2014 sammenliknet med året 
før. Ruteproduksjonen i byen 
fungerer bedre. I januar 2015 ble 
søksmålet som Nobina har anlagt 
mot fylkeskommunen behandlet 
for tingretten. Styret konstaterer 
med tilfredshet at Nobina ikke fikk 
medhold i tingretten for sine krav. 

Forenkling for de reisende er viktig 
for TFT. Lansering av Troms Mobillett 
var viktig i så henseende. Mobilletten 
ble tatt i bruk på byrutene i Tromsø 
i mai, mens den 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. Antall månedlige 
brukere av mobilletten ligger stabilt 
over 20.000. I februar 2015 ble det 
registrert 22.521 billettkjøp (enkelt- 
og periodebilletter). 

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.

Styret har i 2014 hatt åtte 
styremøter og behandlet 47 saker 
i tillegg til orienteringssaker. 
Styret har bestått av Toini Løvseth 
(styreleder), Nils Arne Johnsen 
(nestleder), Kjell Jensen (ansattes 
representant), Hege Haukeland 
Liadal og Ole T. Andreassen. Liadal 
har søkt og fått innvilget permisjon 
fra 1.1.15. Kurt Bones er direktør for 
foretaket.

Ved utgangen av 2014 hadde 
foretaket 24 fast ansatte 
(22 ansatte i 2013); 14 ved 
hovedkontoret på Finnsnes; fire 
ved kundesenteret i Tromsø; to ved 
kundesenteret i Harstad, og fire 
ved avdelingskontoret i Tromsø. 
Ruteopplysningen ble overført 
til egen drift etter å ha vært på 
anbudskontrakt fra september 2013. 

Utførte årsverk i 2014 var 23,4 
(24 årsverk i 2013). Det er styrets 
oppfatning at arbeidsmiljøet i 
foretaket er godt. Sykefraværet er 
lavt. Det legemeldte fraværet var på 
4,2 prosent i 2014 mot 5,6 prosent i 
2013. Troms fylkestrafikk forlenget 
høsten 2014 IA-avtalen med NAV 
for en ny fireårsperiode. Det har 
ikke vært rapportert om skader eller 
ulykker i foretaket i 2014. 

TFT har som mål å være en 
arbeidsplass der det råder likestilling. 
Foretaket har åtte kvinnelige 
ansatte og styret har i 2014 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.

På tampen av året har styret satt 
i gang arbeid for å utarbeide en 
utviklingsplan for TFT. Styret har 
forventninger til dette arbeidet 
som bl.a. vil dreie seg om hvordan 
foretaket best mulig kan tilpasse seg 
de utfordringer man står overfor i 
årene som kommer. Utviklingsplanen 
forventes å være klar til høsten 
2015, og vil også være et innspill 
til fylkeskommunens arbeid med 
kollektivplan 2016-2019. 

Et annet viktig arbeid i 2015 
blir å evaluere eksisterende 
kontrakter. Det nærmer seg neste 
anbudsrunde både for buss- og 
hurtigbåtkontraktene, og det er 
viktig å se på forhold i kontraktene 
som kan forbedres. 

Fylkestinget behandlet i desember 
sak om evaluering av Troms 
fylkestrafikk. Evalueringen er 
grundig gjennomgått av styret, og 
mulige tiltak som ligger innenfor 
foretakets fullmakter er skissert. 
Videre oppfølging fra foretakets 
side vil skje iht. nye vedtekter og 
bestillingsbrev for 2015.

Styret takker operatører og de 
ansatte for god innsats i 2014. 

Ruteproduksjon 2014

Kilometerproduksjon

Buss 11 905 124 km 12 289 569 km
Ferge 699 366 km 695 366 km
Hurtigbåt 579 777 km 592 177 km

Sum 13 137 222 km 13 577 112

Ruteproduksjon 2013
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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 2014
27. MARS 2015

1
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ØKONOMI-
OG ADM. AVD.

PLAN- OG
DRIFTSAVD.

KUNDESERVICE

KONTRAKT
(STAB)

• REGNSKAP
• BUDSJETT
• BUDSJETTOPPFØLGING
• LØNN&PERSONAL
• HMS
• POST OG ARKIV
• FAKTURA

• RUTEPLANLEGGING
• SKOLESKYSS
• DRIFTSOPPFØLGING AV
   OPERATØRER
• SAMFUNNSDIALOG
• DRIFT BILLETTSYSTEMER

• RUTEOPPLYSNING 177
• KUNDESERVICE
• SALG
• INFORMASJON

• ANBUDS-
   KONKURRANSER
•KONTRAKTS-
  OPPFØLGING
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2

MARKEDS- OG
INFORMASJONSAVD.

• ANBUDS-
   KONKURRANSER
•KONTRAKTS-
  OPPFØLGING

• INFORMASJON
• MARKEDSFØRING
• MARKEDS-
   UNDERSØKELSER

Avdelinger
og oppgaver

TFT er organisert i 4 avdelinger pluss
stabsressurs (kontrakt). 

Vår hovedoppgave er å planlegge,
anskaffe, administrere og markedsføre
kollektivtrafikk med buss, båt
og ferge i Troms fylke.

24
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Avdelingskontor
Tromsø

4

Kundesenter
Tromsø

4

Kundesenter
Harstad

2

Hovedkontor
Finnsnes

14

Direktør

Kontrakt

Økonomi
og adm.

Kundeservice Marked og
informasjon

Plan og drift

1

5 1
1

Kundesenter
Tromsø

4

Kundesenter
Harstad

9

2

Geografisk plassering 

Hovedkontor Finnsnes 
Avdelingskontor Tromsø

Kundesenter Tromsø
Kundesenter Harstad
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Fra Kvænangen lengst i nord og til fylkesgrensen mot Nordland
håndterer Troms fylkestrafikk med sine 24 ansatte kollektivtrafikk med 
buss, båt og ferge. Vi har også bussruter som går inn i nabofylkene 
(Alta i Finnmark, og Sortland, Lødingen og Narvik i Nordland). 

En stor oppgave

Nøkkelområdene i virksomheten:

• Ruteplanlegging (buss, båt, ferge)
• Planlegging av skoleskyss herunder tilrettelagt
    skyss (spesielle skyssbehov).
• Løpende driftsoppfølging opp mot operatørene f.eks. 
   forbindelse med ruteavvik som oppstår
• Gjennomføring av anbudskonkurranser.
• Oppfølging av inngåtte kontrakter.
• Informasjon om rutetilbudet, bl.a. gjennom
    ruteopplysningen 177.
• Kundeservice, bl.a. salg av billettprodukter gjennom
    våre kundesentra.
• Drift av billettsystem. TFT eier alle billettmaskiner.
• Oppfølging av billettinntekter og passasjerstatistikk.
• Markedsføring av tilbudet.
• Informasjonsarbeid.
• Dialog med brukere, kommuner, næringsliv o.a.
• Økonomistyring og administrasjon, herunder
    godtgjøring av operatører, regnskap, budsjett osv.

Trafikken gjennomføres gjennom anbudskontrakter 
med forskjellige operatører. TFT sine hovedoppgaver 
er gjennomføring av anbudskonkurranser, kontrakts- 
og driftsoppfølging, ruteplanlegging, ruteopplysning, 
kundeservice og markedsføring av tilbudet. 

Virksomheten er organisert som et fylkeskommunalt 
foretak med eget styre. Daglig leder rapporterer til 
styret. TFT er samme rettssubjekt som eier Troms 
fylkeskommune (TFK). 

Forholdet til eier er regulert gjennom vedtekter 
fastsatt av Fylkestinget og årlig bestillingsbrev 
fra Fylkesrådet. Det er et tett samarbeid med TFK 
ved Samferdsels- og miljøetaten bl.a. gjennom 
regelmessige kontaktmøter. 

2
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Oversikten viser følgende ruter og samband: Alle ferge- og båtruter, regionrutene på 
buss samt byrutene i Tromsø.

Virksomhet i Troms

Hovedkontor

Hurtigbåt

Regionbuss

Ferge

Utsalgssted

Terminal

Kundesenter

Utsalgssted

Venterom

Venterom

Kundesenter

V

T 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

V

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

K

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

Spildra
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Laukøya

Vannøya

Karlsøy

Vengsøya

Lyngen
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Kå�ord

Ringvassøya

Reinøya

Rebbenesøya

Bardu

Lenvik

Tennskjær

Breivikeidet
Svensby

Vikran

Sørreisa

Buktamo

Dyrøy

Brøstadbotn

Salangen
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Gratangen

Skånland

Ibestad

Engenes
Grytøy

Stornes

Bjarkøy

Sandsøy

Tranøy

Deldrift i samarbeid med Nordland fylkeskommune
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Tussøy

Hillesøy
Sommarøy

Kvaløya

Torsken

Kvæ�ord Harstad
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Finnsnes

Alta
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T
V

K

V

V

8

V

K

V
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Fylkeskryssende rute.
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Virksomhet i Troms 24 kommuner
Troms fylkestrafikk sin drift og
virksomhet omfatter alle
24 kommuner i Troms fylke fordelt på 
buss, båt og ferge.

BALSFJORD
BARDU
BERG
DYRØY
GRATANGEN
HARSTAD
IBESTAD
KÅFJORD
KARLSØY
KVÆFJORD
KVÆNANGEN
LAVANGEN
LENVIK
LYNGEN
MÅLSELV
NORDREISA
SALANGEN
SKÅNLAND
SKJERVØY
SØRREISA
STORFJORD
TORSKEN
TRANØY
TROMSØ
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Fylkeskryssende rute

Last ned byrute-
kart for Tromsø

Skann QR-kode eller URL 
http://bit.ly/1cKSfbG
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Operatøroversikt
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Kontrakter 2

• Torghatten Buss
• Cominor
• Boreal Transport Nord
• Nobina
• Torghatten Nord
• Norled
• Fjord1
• Sommarøy Cruise
• Furuly Turbuss
• Bussring
• Rundhaug Bussruter
• Torbjørn Johansen
• Harstad Taxi
• Troms Taxi
• Lyngen buss
• Stein Sørensen Persontransport

Operatøroversikt

Rutetrafikken og skoleskyss utføres av ulike operatørselskap 
som har kontrakt med TFT. Kontraktene tildeles etter 
anbudskonkurranser som gjennomføres etter Lov om 
offentlig anskaffelser. Innenfor buss har skolebilkontraktene 
med medlemmene av SBLF (Skolebileiernes Landsforbund) 
blitt avviklet. Det er gjennomført anbudskonkurranse for 
skoletransport i 9 kommuner. Oversikten på de neste sidene 
viser hvem som har kontrakt i den enkelte kommune.

Selv om vi har 9 kontrakter som omfatter skoletransport,
er ruteproduksjonen i de store busskontraktene delvis knyttet 
opp mot skoleskyss. Vi har i løpet av året benyttet oss av 
opsjonen til å forlenge kontrakten med Nobina på serviceruter 
i Tromsø, samt 1 av opsjonsårene på kontraktene for Nord-
Troms, Regionrutene, Midt-Troms og Senja.

TFT har i løpet av 2014 gjennomført anbudskonkurranser for 
tilrettelagt skoleskyss i en rekke kommuner. Oversikten på de 
neste sidene viser hvem som har kontrakt i de kommunene som 
har slik skyss.

På hurtigbåtsiden er det gjennomført anbudskonkurranse og 
tildelt kontrakt på rute 3 og 4 (Tromsø-Skjervøy og Tromsø-
Lysnes-Tennskjær). Boreal Transport Nord AS er operatør på 
denne kontrakten, som hadde oppstart 1.1.2015.

Innenfor ferge er det gjennomført anbudskonkurranse på 
sommerfergesambandet Botnhamn-Brensholmen, der 
Torghatten Nord AS ble tildelt kontrakt. Vi har i nevnte kontrakt 
benyttet oss av opsjon, slik at sommerfergeproduksjonen 
for 2015 er bestilt. Vi hadde i løpet av 2014 oppstart av 
fergekontraktene ”Vågsfjord” (3 samband) og ”Nord-Troms”
(2 samband).

Kvaliteten på leveransen til operatørene reguleres og måles 
gjennom kontraktene. Operatørene kan oppnå bonusutbetaling 
for godt arbeid knyttet til ruteproduksjon. Operatørene kan 
bli ilagt gebyr dersom de går ut over bestemte kvalitetskrav 
som styres av kontrakten. Dette rapporteres jevnlig slik at vi 
sammen med operatørene kan gi et godt kollektivtilbud til
de reisende.
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BUSS (MINDRE KONTRAKTER FOR SKOLETRANSPORT) 

Kommune Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår 

Årlig 
kontraktsum 
MNOK 2014 

 Balsfjord  Torghatten Buss  01.10.2014 31.01.2018 3 år (1+1+1) 3,4 

 Bardu  Furuly Turbuss  18.08.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 2,3 

 Dyrøy  Cominor  01.10.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 1,0 

 Lyngen  Torghatten Buss  18.08.2104 31.07.2016 3 år (1+1+1) 2,7 

 Målselv  Bussring  01.10.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 2,4 
 Nordreisa Rundhaug Bussruter 01.10.2014 31.07.2016 3 år (1+1+1) 4,2 
 Storfjord  Torbjørn Johansen 18.08.2104 31.07.2016 3 år (1+1+1) 3,9 

 Sørreisa  Bussring  01.10.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 0,9 

 Torsken  Cominor  01.10.2014 30.09.2016 3 år (1+1+1) 0,6 

 

BUSS 

Rutepakke  Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår 

Årlig 
kontraktsum 
MNOK 2014 

Nord- Troms Torghatten Buss  01.08.2010 31.07.2017 3 år (1+1+1)* 26,5 

Regionruter*** Torghatten Buss  01.08.2010 31.07.2017 3 år (1+1+1)* 24,6 

Midt- Troms Cominor  01.11.2010 31.10.2017 3 år (1+1+1)* 51,7 

Senja Cominor  01.10.2010 30.09.2017 3 år (1+1+1)* 20,2 

Sør- Troms Boreal  01.05.2011 30.04.2017 3 år (1+1+1) 50,5 

Tromsø- området Nobina 01.02.2012 31.01.2018 3 år (1+1+1) 177,5 

Serviceruter Nobina 01.02.2012 31.01.2017 2 (1+1)** 0,6 

* 1. opsjonsår benyttet.      

** 2. opsjonsår benyttet      
*** Tromsø-Narvik; Tromsø-Alta; Finnsnes-Buktamoen. 

 
Tilrettelagt skyss 

Kommune Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall opsjonsår 

Balsfjord  Bussring  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Bardu  Furuly Turbuss  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Harstad  Harstad Taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Karlsøy  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Kvænangen 
 

Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Lenvik  TFT gjennomfører konkurranse i 2015       

Lyngen  Lyngen buss 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Målselv  Bussring  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Nordreisa  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Sørreisa  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Tromsø  Stein Sørensen  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

 
BUSS (MINDRE KONTRAKTER FOR SKOLETRANSPORT) 

Kommune Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår 

Årlig 
kontraktsum 
MNOK 2014 

 Balsfjord  Torghatten Buss  01.10.2014 31.01.2018 3 år (1+1+1) 3,4 

 Bardu  Furuly Turbuss  18.08.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 2,3 
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 Storfjord  Torbjørn Johansen 18.08.2104 31.07.2016 3 år (1+1+1) 3,9 

 Sørreisa  Bussring  01.10.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 0,9 

 Torsken  Cominor  01.10.2014 30.09.2016 3 år (1+1+1) 0,6 

 

BUSS 

Rutepakke  Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår 

Årlig 
kontraktsum 
MNOK 2014 

Nord- Troms Torghatten Buss  01.08.2010 31.07.2017 3 år (1+1+1)* 26,5 

Regionruter*** Torghatten Buss  01.08.2010 31.07.2017 3 år (1+1+1)* 24,6 

Midt- Troms Cominor  01.11.2010 31.10.2017 3 år (1+1+1)* 51,7 

Senja Cominor  01.10.2010 30.09.2017 3 år (1+1+1)* 20,2 

Sør- Troms Boreal  01.05.2011 30.04.2017 3 år (1+1+1) 50,5 

Tromsø- området Nobina 01.02.2012 31.01.2018 3 år (1+1+1) 177,5 

Serviceruter Nobina 01.02.2012 31.01.2017 2 (1+1)** 0,6 

* 1. opsjonsår benyttet.      

** 2. opsjonsår benyttet      
*** Tromsø-Narvik; Tromsø-Alta; Finnsnes-Buktamoen. 

 
Tilrettelagt skyss 

Kommune Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall opsjonsår 

Balsfjord  Bussring  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Bardu  Furuly Turbuss  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Harstad  Harstad Taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Karlsøy  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Kvænangen 
 

Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Lenvik  TFT gjennomfører konkurranse i 2015       

Lyngen  Lyngen buss 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Målselv  Bussring  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Nordreisa  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Sørreisa  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Tromsø  Stein Sørensen  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

 
BUSS (MINDRE KONTRAKTER FOR SKOLETRANSPORT) 

Kommune Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår 

Årlig 
kontraktsum 
MNOK 2014 

 Balsfjord  Torghatten Buss  01.10.2014 31.01.2018 3 år (1+1+1) 3,4 

 Bardu  Furuly Turbuss  18.08.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 2,3 

 Dyrøy  Cominor  01.10.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 1,0 

 Lyngen  Torghatten Buss  18.08.2104 31.07.2016 3 år (1+1+1) 2,7 

 Målselv  Bussring  01.10.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 2,4 
 Nordreisa Rundhaug Bussruter 01.10.2014 31.07.2016 3 år (1+1+1) 4,2 
 Storfjord  Torbjørn Johansen 18.08.2104 31.07.2016 3 år (1+1+1) 3,9 

 Sørreisa  Bussring  01.10.2014 31.10.2016 3 år (1+1+1) 0,9 

 Torsken  Cominor  01.10.2014 30.09.2016 3 år (1+1+1) 0,6 

 

BUSS 

Rutepakke  Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår 

Årlig 
kontraktsum 
MNOK 2014 

Nord- Troms Torghatten Buss  01.08.2010 31.07.2017 3 år (1+1+1)* 26,5 

Regionruter*** Torghatten Buss  01.08.2010 31.07.2017 3 år (1+1+1)* 24,6 

Midt- Troms Cominor  01.11.2010 31.10.2017 3 år (1+1+1)* 51,7 

Senja Cominor  01.10.2010 30.09.2017 3 år (1+1+1)* 20,2 

Sør- Troms Boreal  01.05.2011 30.04.2017 3 år (1+1+1) 50,5 

Tromsø- området Nobina 01.02.2012 31.01.2018 3 år (1+1+1) 177,5 

Serviceruter Nobina 01.02.2012 31.01.2017 2 (1+1)** 0,6 

* 1. opsjonsår benyttet.      

** 2. opsjonsår benyttet      
*** Tromsø-Narvik; Tromsø-Alta; Finnsnes-Buktamoen. 

 
Tilrettelagt skyss 

Kommune Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall opsjonsår 

Balsfjord  Bussring  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Bardu  Furuly Turbuss  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Harstad  Harstad Taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Karlsøy  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Kvænangen 
 

Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Lenvik  TFT gjennomfører konkurranse i 2015       

Lyngen  Lyngen buss 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Målselv  Bussring  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Nordreisa  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Sørreisa  Troms taxi 01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Tromsø  Stein Sørensen  01.01.2015 31.07.2017 2 år (1+1) 

Oversikt kontrakter
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2

 
HURTIGBÅT 

Ruter *  Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår 

Årlig kontraktsum 
MNOK 2014 

Rute 2 Boreal  01.01.2010 31.12.2019 0 59,2 

Rute 3 og 4 Boreal  01.01.2015 30.04.2018 1 20,4 

Rute 5 Sommarøy Cruise  01.01.2010 31.12.2019 0 3,0 

Rute 6 Boreal  01.01.2010 31.12.2019 0 16,6 

Rute 8 og 9** Torghatten Nord  01.05.2005 30.04.2015 3 10,4 

 Rute 2: Tromsø – Finnsnes – Brøstadbotn – Engenes - Harstad.
Rute 3: Tromsø - Skjervøy. 
Rute 4: Tromsø – Vikran – Lysnes - Tennskjær. 
Rute 5: Sommarøy – Tussøy - Sandneshamn. 
Rute 6: Harstad – Bjarkøystedene -Sør-Senja. 
Rute 8: Skjervøy – Vorterøy. 
Rute 9: Skjervøy – Kvænangen. 

 

FERGE 

Samband Operatør Kontraktsstart Kontraktsslutt Antall 
opsjonsår  

Årlig 
kontraktsum 
MNOK 2014 

Hansnes - Stakkvik Torghatten Nord 01.01.2010 31.12.2019 5 15,0 

Mikkelvik - Bromnes Torghatten Nord 01.01.2010 31.12.2019 5 16,4 

Bellvik - Vengsøy Torghatten Nord 01.01.2010 31.12.2019 5 22,0 

Rotsund - Havnnes - Uløybukt Torghatten Nord 01.01.2010 31.12.2019 5 15,4 

Stangnes - Sørrollnes Norled  01.02.2014 31.12.2019 3 26,3 

Storstein - Lauksundskaret Torghatten Nord 01.05.2014 30.04.2020 3 17,6 

Hansnes - Vannøy - Karlsøy Torghatten Nord 01.05.2014 30.04.2020 3 31,2 

Stornes - Bjørnerå Norled  01.02.2014 31.12.2019 3 22,8 

Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy Norled  01.02.2014 31.12.2019 3 19,2 

Refsnes - Flesnes FJORD1  01.01.2011 31.12.2018 0 22,0 

Breivikeidet - Svendsby Norled  01.01.2012 31.12.2019 1 15,6 

Lyngseidet - Olderdalen Norled  01.01.2012 31.12.2019 1 14,6 

Botnhamn-Brensholmen* Torghatten Nord 30.04.2014 31.08.2014 1* 6,9 

*Opsjon på Botnhamn-Brensholmen er benyttet.  
 

 

** Det er gjennomført ny konkurranse. Ny kontrakt hadde oppstart 1.5.15 med Torghatten Nord som operatør. Kontrakten varer til 31.1.2016
   men med mulighet til å forlenge i to måneder

*
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*Opsjon på Botnhamn-Brensholmen er benyttet.  
 

 

** Det er gjennomført ny konkurranse. Ny kontrakt hadde oppstart 1.5.15 med Torghatten Nord som operatør. Kontrakten varer til 31.1.2016
   men med mulighet til å forlenge i to måneder

*



28



29

Enklere for flere.
Du har kanskje lagt merke til at busskur og holdeplasser i Nord-Norges
største by har fått en kraftig oppgradering, både i standard og når det
gjelder merking? TFT har i 2014 blant annet jobbet med oppgradering av
sentrale holdeplasser i Tromsø. Tiltaket er finansiert av RDA-midler
og skal gjøre det  enklere for fastboende og turister å reise kollektivt.

3KOLLEKTIV- 
ÅRET 2014
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INFRASTRUKTUR
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Troms fylkestrafikk har i 2014
oppgradert skilt, trasekart og
merking på sentrale
holdeplasser i Tromsø. Dette vil 
være til hjelp både for fastboende 
og besøkende til byen.

3

Arbeidet skal videreføres i 2015 slik at 
avgangsholdeplass for regionbussen fra Narvik 
til Tromsø - Narvik byterminal - får tilsvarende 
oppgradering. Det samme er planlagt i Bjerkvik.

Informasjonen på holdeplassene er på norsk og 
engelsk, og inneholder reise- og billettprisinformasjon. 
Det gis også rettledning for å finne og laste ned våre 
elektroniske reiseverktøy (appene «Troms Mobillett» og 
«Troms Reise»). Trasekartet i Tromsø viser busstraseer 
og hvilke ruter som betjener de forskjellige bydelene.

Enkelte bussholdeplasser er slått sammen.
Dette er gjort i Fr. Langes gate og ved Universitetet.
Det er foretatt oppgradering av merkingen ved 
terminalene i Eidkjosen, Kvaløysletta og Giæverbukta.

Terminaler og
holdeplasser
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3
Bra med nye holdeplasser,
men for mye forsinkelser

FOLK PÅ HOLDEPLASSEN:

Navn: Caroline Strøm, Tromsø (17)
-Jeg tar bussen daglig, og også distriktsbussen ukentlig. For min del opplever jeg at det ofte er forsinkelser,
og synes at det gjør det litt vanskelig å planlegge når en tar buss.  Jeg synes de nye holdeplassene er blitt 
veldig bra, og gir god informasjon. Det er lett å finne frem, og lett å finne ut hvor bussene går, sier Caroline.

Navn: Helen Varmedal (17)
- For det meste synes jeg det er greit å ta buss, 
men dessverre synes jeg at bussen ofte er 
forsinket. Jeg må ofte ta en tidligere buss en 
nødvendig, for å være sikker på å
rekke det jeg skal. Når det gjelder holdeplassene, 
så synes jeg det er blitt veldig bra.
Jeg synes den nye informasjonen er fin, og tror 
den er spesielt bra for turistene, mener Varmedal.

Navn: Michael Quaye (27)
- Jeg syns busstilbudet er greit. Som regel synes jeg 
servicen på bussene er god, men jeg synes sjåførene 
bør bli flinkere til å stoppe når de ser at folk løper etter 
bussen. Ofte kan en være forsinket på grunn av andre 
busser, og da er det kjedelig å ikke rekke neste buss. 
Den nye informasjonen er også veldig bra. Den gjør 
det utrolig enkelt å finne frem, og lett identifisere 
hvilken buss en skal ta. Jeg tar buss fra Kvaløya til 
universitetet hver dag, og må da benytte flere busser. 
Med god informasjon på bussholdeplassene er det 
enkelt å se selv fra avstand hvilke busser en kan ta når 
en ikke er så kjent med rutene, og det liker jeg godt,
avslutter Quaye.

Navn:Tone Pettersen (27)
- Jeg tar bussen ca. én gang i uka. Generellt synes jeg at
vi har et godt busstilbud selv om det noen ganger kan
være forsinkelser. Forsinkelser gjør det vanskeligere når 
man skal bytte buss. Bortsett fra det så synes jeg at
bussene går ofte og at det er lett å finne frem.  Jeg har
lagt merke til den nye informasjonen, og synes at det
gjør det lettere å finne frem. Spesielt tror jeg besøkende
til byen vil sette pris på dette, sier Pettersen.



... og dette dekker
billettprisen ellers i fylket

FINANSIERING BUSS I FYLKET

Billettinntekt 135,8 mill.

Tilskudd fra Troms 
fylkeskommune 168,8 mill.

Andre inntekter 4 mill.

Totale kostnader 308,6 mill.

60,2%

44%

TILSKUDD FRA TROMS FYLKESKOMMUNE

TOTALE KOSTNADER 437,7 MILLIONER

BILLETTINNTEKT

BILLETTINNTEKT

55%

BUSS TROMS

34

Dette dekker 
billettprisen
i Tromsø by

Fakta om billettprisen

Billettprisen er alltid gjenstand for stor interesse, noe som er 
naturlig da kollektivtrafikk er viktig for veldig mange. Reisen 
du tar, enten det er med ferge, buss eller hurtigbåt, har to 
finansieringskilder. Den klart største er «tilskudd» fra Troms 
fylkeskommune. Den andre er prisen du betaler for reisen.

Når det gjelder bussrutene i Tromsø utgjør billettinntektene 
naturlig nok en større andel av finansieringen. Det skyldes 
at det er langt flere reisende per buss enn i distriktet, 
gjennomsnittlig reiselengde er kortere, samt at operatør har 
stordriftsfordeler. I Tromsø utgjør billettinntektene ca. 80 % 
av totale kostnader. 

Resten finansieres av Troms fylkeskommune (grovt sett). 
Det betyr at dersom en gjennomsnittsreise kostet 10 kroner 
ville den reisende dekket 8 kroner av reisen og Troms 
fylkeskommune 2 kroner av reisen. 

Selv i en by som Tromsø med så mange reisende, er ikke 
kollektivtilbudet finansiert med billettinntekter alene.

(Diagrammene viser kun de direkte kostnadene til bussruter. 
Andel av administrasjon, billettsystemer, infrastruktur,
bussdepot m.m. er ikke tatt med.)

0% 50% 100%

FINANSIERING BUSS TROMSØ

Billettinntekt 100,7 mill. Tilskudd fra Troms 
fylkeskommune 25,3mill.

Andre inntekter 3,1 mill. Totale kostnader 129,2 mill.

TILSKUDD

TOTALE KOSTNADER 129,2 MILLIONER

20%

BYBUSS TROMSØ

0% 50% 100%

Andre
inntekter
2%

Andre
inntekter
1 %

BILLETTINNTEKTER78%

Når det gjelder båt- og fergereiser finansierer billettinntektene
generelt sett enda mindre av de totale kostnader enn på buss.



TOTALT 522 KLAGESAKER I 2014
Troms fylkestrafikk behandlet i 2014 totalt 522 klagesaker i sitt
system, fordelt på henvendelser på telefon, e-post, Facebook og over 
disk i kundesentrene. Med nesten 13,5 millioner kollektivreiser totalt, 
må man kunne si at andelen klager er lav. Alle klager tas naturligvis 
på alvor, og TFT bringer klagene videre til riktig operatør og ber om 
forklaring. Deretter får kunden svar.
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Ny reisehåndbok
”Frem og tilbake”

Forbedret
nettbutikk for
Tromskort og
Mobillett

Reisehåndboka ”Frem og tilbake” er i første 
utgave laget primært for kollektivreisende 
i Tromsø. Folderen er utgitt på norsk og 
engelsk og er ment å gi en oversikt over 
ulike typer billetter, hvordan reise og de aller 
viktigste reisereglene. 

Nettbutikken fikk en oppgradering i 2014.
Den vesentligste forbedringen er at påfyll av 
reisepenger eller kjøp av periodebillett for 
reisekortbrukere er tilgjengelig for bruk innen bare 3 
timer, mot et døgns ventetid i forrige versjon.

Også en egen nettbutikk for Troms Mobillett så 
dagens lys i 2014. På disse sidene kan Mobillettkunder 
administrere sin konto og sette inn reisepenger.

PER E-POST

REGISTRERING KLAGER 2014

227 161 134

OVER DISK/TELEFON FACEBOOK

TILSKUDD

3

FRAM OG TILBAKE
Alt om ditt lokale busstilbud. Unntatt priser og rutetider. 
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Sammen med andre fylkeskommunale kollektivselskap bidrar Troms 
fylkestrafikk i et nasjonalt samarbeid hvor også Samferdselsdepartementet, 
Vegdirektoratet og NSB deltar, for å utarbeide en samordning av elektroniske 
billettsystemer. 

Fylkestinget i Troms har vedtatt å delta i samarbeidet, og har derfor kjøpt 
aksjer i selskapet Interoperabilitetstjenester AS (IO). Selskapet skal ivareta 
utveksling av kortdata fylkene i mellom. IO eies sammen med blant annet 17 
andre fylker.  Av landets 19 fylker er det kun to som har valgt å stå utenfor 
samarbeidet. I løpet av 2014 har IO fått et teknisk rammeverk på plass og et 
navn/merkesystem.

- IO er et stort løft for kollektivtrafikken og vil være en forenkling for de 
reisende. For første gang vil reisende kunne bruke det samme elektroniske 
reisekortet man bruker til vanlig også i andre byer og steder, sier Lars Sigurd 
Eide som er markeds- og informasjonsjonssjef i Troms fylkestrafikk.

Tromskortet- mer enn bare et reisekort
Det er en rekke tekniske forskjeller på betalings- og billettsystemer i de 
ulike fylkene. En av utfordringene har derfor vært å definere en felles 
betalingsplattform.

- Tromskortet, i likhet med de fleste andre elektroniske reisekort, er ikke bare 
et plastkort. Man kan godt tenke på Tromskortet som en lommebok - i ett og 
samme kort er det ulike ”rom” til ulike ting. Har du fylt opp med reisepenger i 
kortet, vil det gjennom IO kunne leses av andre fylkers billettsystemer. Da kan 
du kjøpe dine billetter med ett og samme kort uansett hvor du befinner deg i 
landet, sier Eide.

Fyll på reisepenger i ditt Tromskort - reis sømløst i f.eks. Oslo
Nå er det slik at man må ha hvert fylke sitt reisekort for å oppnå kortrabatt i 
det enkelte fylke. Med IO vil dette endres slik at kortet den reisende vanligvis 
bruker, også kan brukes andre steder i landet. Det vil også bli mulig å kjøpe en 
periodebillett for andre steder/ byer enn der du vanligvis reiser.

Det er mange som ofte reiser på kryss og tvers av landet. IO-samarbeidet gjør 
at man slipper flere kort, dyre kontant/enkeltreiser og så videre.  Arbeidet og 
integrasjonen av InterOperable billetter forventes å kunne fases inn i markedet 
i løpet av 2015/2016.

IO: Reis sømløst i Norge
med Tromskortet

TROMS FYLKESTRAFIKK I NASJONALT SAMARBEID

Eksempel
tilpasning

Tromsø
Trondheim

PLANLAGT FOR 2015/2016
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Eksempel
tilpasning

Tromsø
Trondheim

Dette er IO - InterOperabelt samarbeid

• Reis sømløst med ett og samme kort i store deler av
 Norge - se etter IO-merket!

• Vil fungere på nesten alle kollektive transport-
 midler buss, båt, tog, trikk osv.

• En del av et prosjekt for nasjonal samordning av
 elektroniske billettsystemer i Norge

• 17 av Norges 19 fylker er med i ordningen

IO vil fungere på de fleste nyere Tromskort. Har du 
imidlertid de første generasjonene må du ”oppgradere” 
til et nyere Tromskort. Vårt kundesenter kan hjelpe deg 
med å sjekke om ditt Tromskort må oppgraderes for å 
støtte IO.

Få rabattene
uansett hvor
du reiser i Norge

Med interoperabelt kort kan du ha opptil 8 ulike 
billetter samtidig i kortet.

- Pendler du mellom to byer kan du for eksempel ha 
to ulike periodebilletter som gjelder på hvert sitt 
sted (eller område).  La oss si du har en 90-dagers 
periodebillett i Tromskortet til vanlig for buss i Tromsø. 
InterOperabelt kort lar deg for eksempel kjøpe en 
7- dagers rabattert periodebillett for kollektivreiser 
i Oslo hos Ruter i tillegg, sier Lars Sigurd Eide i Troms 
fylkestrafikk.

Flere fylker har de beste billettprisene og størst utvalg 
av billettyper for kunder som bruker elektroniske 
reisekort.

Fyll på reisepenger i Tromskortet
Reisepenger er en slags ”reisekasse” i Tromskortet og 
andre elektroniske reisekort. Du fyller på ønsket beløp, 
og reisen du foretar, i for eksempel Oslo, betaler du 
med penger fra ”reisekassen” du har i ditt Tromskort.

-Fordelen er uansett at du slipper å ha en rekke ulike
reisekort med deg når du besøker andre fylker i Norge,
avslutter Eide.

3
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Det finnes ingen felles ”norgesmal” for ressursbruk, effektivitet 
eller økonomi for kollektivselskaper i Norge. Styret i TFT ba derfor 
Deloitte måle selskapet på ressursbruk og effektivitet opp mot andre 
kollektivselskaper og fylker. Sammenlikningen med andre fylker 
har dokumentert at TFT driver effektivt med dagens bemanning. 
Sammenlikningen som ble foretatt resulterte i en rapport.
Av hensyn til øvrige selskaper (og fylker) er selskapsnavnene 
anonymisert i rapporten. Troms er målt opp mot andre fylker og
deres selskaper i følgende kategorier:

Troms fylkestrafikk har høyest aktivitetsnivå per ansatt innenfor 
kategoriene drift, marked og totalt, og scorer høyere enn snittet i
alle kategorier bortsett fra IT/ IKT.

Deloitte skulle på vegne av Troms 
fylkestrafikk (TFT) gjennomføre en 
benchmarking mellom kollektivselskaper 
i Norge med fokus på bemanning i forhold 
til definerte aktiviteter. Deltakere i 
benchmarkingen var kollektivselskaper slik
som TFT. Benchmarkingen hadde fokus på 
antall ansatte innenfor økonomi, marked, 
drift, IKT og ledelse. Bakgrunnen for 
benchmarkingen var å skape et bilde av 
hvordan dagens bemanning og ressursbruk i 
TFT var og er i forhold til andre selskaper.

Benchmarkingen er basert på informasjon
innhentet gjennom telefonintervjuer med 
ledere/ansatte hos de respektive selskapene/
administrasjonene. Det er hentet inn 
informasjon om antall ansatte, kontrakter, 
transporttyper, produksjonsstørrelser, 
innkjøp av tjenester, økonomiske nøkkeltall 
samt kartlegging av hovedprosesser.

Åtte av ni selskaper som ble invitert har 
deltatt, og en oppsummering av hoved-
konklusjonene har blitt distribuert til
samtlige deltagere i benchmarkingen.

Mandat for
undersøkelsen

Troms fylkestrafikk
driver effektivt
En sammenlikning av kollektivtrafikken utført av konsulentselskapet
Deloitte, viser at TFT drives effektivt. Av 100 kroner til kollektivtrafikken 
brukes kun 2 kroner til administrasjon. 

TOPPSCORE TIL TFT

Målt kategori Resultat Poeng (1-5)

Drift

Økonomi

IT/IKT

Marked

Ledelse

Best blant aktørene

Bedre enn gjennomsnittet

Gjennomsnittlig

Best blant aktørene

Bedre enn gjennomsnittet

5

4

3

5

4
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Last ned og les selv
Sjekk selv. Last ned
offentlig versjon av
rapporten som PDF

Skann QR-kode eller URL:
http://bit.ly/1EfKIb5

NY INFO-BROSJYRE
FOR TILRETTELAGT
SKOLESKYSS  PÅ PLASS
Troms fylkestrafikk og Troms fylkeskommune
har sammen fått laget en ny og praktisk info-
brosjyre om tilrettelagt skoleskyss. Hensikten med 
brosjyren er å gi nyttig informasjon om tilrettelagt 
skoleskyss, regelverket som gjelder, hva foreldre/ 
foresatte bør være klar over, transportører etc.

Les digitalt
Bla i brosjyren
på nett eller
last ned som PDF

Skann QR eller URL:
http://joom.ag/lEap

3
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Første versjon av Mobilletten ble lansert i mai 2014. 
Denne versjonen ga de reisende i Tromsø mulighet til å 
kjøpe enkeltbilletter. Appen er basert på samme system 
som brukes i flere andre byer i landet.

Et klart mål for mobil billettering i Troms er at appen skal 
kunne brukes over hele fylket, på alle transportmidler som 
fylket har ansvar for, og at man kan velge mellom ulike 
billettprodukter. I perioden mai 2014 – januar 2015 ble 
dette utviklet slik at lansering for hele fylket kunne skje
7. januar i år.

Appen har et enkelt og brukervennlig grensesnitt, og det 
er også enkelt å prisberegne og kjøpe reiser som strekker 
seg over flere soner. Bor du i Tromsø, Harstad eller 
Finnsnes, kan du også kjøpe periodebilletter på buss på 
en enkel og grei måte.

Rimeligere enkeltbillett uten kontanttillegget 
For mange gir mobilletten også billigere bussreise, da 
elektronisk kjøp ikke utløser ”kontanttillegg” - et tiltak 
innført for å minske bruken av kontanter og dermed 
redusere ransrisikoen.

Sterk utvikling
Appen har blitt meget godt mottatt, og har en meget god 
utvikling i bruken. På kun et halvår har antall billettkjøp 
økt fra 4199 solgte billetter per mai 2014 til hele 22 688 
solgte billetter ved utgangen av februar 2015.

Reis med et klikk, i hele Troms
I januar 2015 var appen Troms Mobillett ferdig utviklet. TFT er først ute
i landet med å tilby mobil billettering på både ferge, hurtigbåt og buss. 
I Mobilletten kan man kjøpe både enkelt- og periodebilletter.

MOBILLETTEN LANSERT

.

.

Mai 2014 4199
Juni 2014 7193 2994 71,3 %
Juli 2014 7725 532 7,4 %
Aug. 2014 12927 5202 67,3 %
Sept. 2014 14598 1671 12,9 %
Okt. 2014 16868 2270 15,6 %
Nov. 2014 17614 746 4,4 %
Des. 2014 17424 -190 -1,1 %
Jan. 2015 22241 4817 27,6 %
Feb. 2015 22688 447 2,0 %

Antall billetter solgt med Mobilletten har hatt en god og jevn 
økning, og økningen forventes å fortsette.

Ant. solgte Endring Prosent

SOLID OG JEVN ØKNING
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Funksjoner og fordeler
med Troms Mobillett

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

• Periodebilletter for
   Tromsø, Harstad og Finnsnes

• Prisendring og kjøp av billett ved
    reise over flere soner

• Mulighet for å knytte flere brukere
    til samme mobilkonto – for eksempel
    at barna i familien kan kjøpe billetter,
    men belaster en av foreldrenes
    mobilkonto

3

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.

Se video og lær å bruke
Mobilletten på YouTube

Skann QR eller bruk URL:
youtu.be/8GjiLF7UiRs

SOLID OG JEVN ØKNING
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Å vite hva våre passasjerer mener er en viktig del av 
oppdraget vårt. Derfor utfører Troms fylkestrafikk (TFT) 
jevnlig passasjerundersøkelser slik at brukerne kan gi 
uttrykk for sine meninger.Resultatet av undersøkelsene 
gir grunnlag for å vurdere endringer av tilbudet. 
Undersøkelsen ble utført i månedsskiftet mars/april 
2015 og ble foretatt elektronisk via Facebook, web 
og mobil. TFT mottok 340 svar fra 340 respondenter i 
undersøkelsen som presenteres her.

Et hovedtrekk i undersøkelsen er at brukerne i all 
hovedsak oppgir å være fornøyde med busstilbudet.
De fleste synes regulariteten, kapasiteten i rushtiden og 
tilgang på sitteplasser er god. 

Mange ønsker seg flere avganger også utenfor rushtid 
og i helger. 64 % er helt eller delvis fornøyd med antall 
avganger der de bor. 67 % av respondentene sier seg 
helt eller delvis enig i at det gis et godt kollektivtilbud.

Passasjerene opplever det som relativt enkelt å finne 
informasjon. Det gjelder informasjon på holdeplassene, 
informasjon om avgangstider/ rutetabell, og 
informasjonstilbudet TFT gir på nett. 22% oppgir 

at de er uenige i påstanden om at det er enkelt å finne 
ruteinformasjon på holdeplassen. 

Et overveldende flertall, hele 92% av de spurte benytter 
Tromskortet som betaling/ verifisering av reisen.
Tromskortet gir maksimal rabatt for de som bruker bussen 
ofte eller av og til. Av de spurte, sier 22 % at de bruker buss 
daglig, 68 % ukentlig, og 10 % månedlig.

Det er gledelig å merke seg at andelen som betaler 
for reisen kontant ombord synker og viser altså at 
det elektroniske Tromskortet fortsatt dominerer som 
foretrukket betalingsmiddel

Innføring av mobil billettering har gjort arbeidsplassen 
tryggere for sjåførene. En annen effekt er at tidsbruk på 
holdeplassene reduseres.

Av de spurte svarer 49% at de bruker bussen for
å komme seg til/fra jobb. 46% oppgir skole som
reisemål. Av de som har svart er 49 % 20-29 år og
41 % 30-66 år. Av de som har svart er 64 % kvinner
og 36 % er menn.

Folk i Tromsø og Harstad er jevnt
over fornøyde med busstilbudet

PASSASJERUNDERSØKELSE
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3
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Informasjon

19#%#

72#%#

9#%#

Det$er$le'$å$finne$ut$av$når$bussen$
går$

Delvis#enig# Enig# Uenig#

23#%#

68#%#

9#%#

Det$er$le'$å$finne$informasjon$om$
rute3lbudet$på$ne'$

Delvis#enig# Enig# Uenig#

31#%#

47#%#

22#%#

Det$er$le'$å$finne$informasjon$om$
rute3lbudet$på$holdeplassen$

Delvis#enig# Enig# Uenig#

Informasjon

19#%#

72#%#

9#%#

Det$er$le'$å$finne$ut$av$når$bussen$
går$

Delvis#enig# Enig# Uenig#

23#%#

68#%#

9#%#

Det$er$le'$å$finne$informasjon$om$
rute3lbudet$på$ne'$

Delvis#enig# Enig# Uenig#

31#%#

47#%#

22#%#

Det$er$le'$å$finne$informasjon$om$
rute3lbudet$på$holdeplassen$

Delvis#enig# Enig# Uenig#

Demografi

36#%#

64#%#

Kjønn%
Mann# Kvinne#

80#%#

11#%#

9#%#

Hvor%bor%du%
Tromsø# Harstad# Annet# 2"%"

7"%"

49"%"

41"%"

1"%"

Alder&
Yngre"enn"16"år" 16/19" 20/29" 30/66" 67+"

Formål

5"%"

46"%"

49"%"

Hva$er$di)$hovedgjøremål$
Annet" Skoleelev/student" Yrkesak7v"

Regularitet og kapasitet

40#%#

41#%#

19#%#

Bussen&kommer&stort&se,&når&den&
skal&

Delvis#enig# Enig# Uenig#

40#%#

32#%#

28#%#

Kapasiteten)er)god)nok)under)rush1d)
Delvis#enig# Enig# Uenig#

48#%#

36#%#

16#%#

Det$er$god$plass$om$bord$i$bussen$
Delvis#enig# Enig# Uenig#

44"%"

38"%"

18"%"

Jeg$får$si*e$når$jeg$vil$
Delvis"enig" Enig" Uenig"

Regularitet og kapasitet

40#%#

41#%#

19#%#

Bussen&kommer&stort&se,&når&den&
skal&

Delvis#enig# Enig# Uenig#

40#%#

32#%#

28#%#

Kapasiteten)er)god)nok)under)rush1d)
Delvis#enig# Enig# Uenig#

48#%#

36#%#

16#%#

Det$er$god$plass$om$bord$i$bussen$
Delvis#enig# Enig# Uenig#

44"%"

38"%"

18"%"

Jeg$får$si*e$når$jeg$vil$
Delvis"enig" Enig" Uenig"

Regularitet og kapasitet

40#%#

41#%#

19#%#

Bussen&kommer&stort&se,&når&den&
skal&

Delvis#enig# Enig# Uenig#

40#%#

32#%#

28#%#

Kapasiteten)er)god)nok)under)rush1d)
Delvis#enig# Enig# Uenig#

48#%#

36#%#

16#%#

Det$er$god$plass$om$bord$i$bussen$
Delvis#enig# Enig# Uenig#

44"%"

38"%"

18"%"

Jeg$får$si*e$når$jeg$vil$
Delvis"enig" Enig" Uenig"

Reisefrekvens

22"%"

68"%"

10"%"

Hvor%o&e%bruker%du%rutebuss%
Daglig" Ukentlig" Månedlig"

Yngre enn 16 årMann Yrkesaktiv

Uenig

Uenig

Uenig

Månedlig
Forhåndskjøpt billett

30-66 år
67+ år16-19 årKvinne Skole/student

Enig

Enig

Enig

Ukentlig
Kontantkjøp i buss

20-29 år Annet

Delvis enig

Delvis enig

Delvis enig

Daglig
Mobilletten
Tromskortet

UenigUenig Uenig Uenig
EnigEnig Enig Enig

Uenig
Enig
Delvis enig

Delvis enigDelvis enig Delvis enig Delvis enig

Etter klokken 18:00

Mellom kl 05-07:00

I helger og høytidsdager

Mellom 07-18:00

28%

52%

15%

25%

28%

29%

61%

47%

44%

19%

24%

28%

2% 3%
3%
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Før

DIGITAL SELVBETJENING
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Etter

3

I kundesenteret i Tromsø er det installert digitale 
selvbetjeningsstasjoner. På nettbrett kan turister og 
fastboende søke i våre ruter for å planlegge reisen 
eller finne ut når bussen, båten eller ferga går.

For å gjøre det enklere for turister å benytte 
kollektivtilbudet, er det lagt inn forhåndsdefinerte 
populære reisemål. Ved å velge en av disse kommer 
det raskt opp en oversikt som viser hvordan man kan 
reise kollektivt til reisemålet, og hvilke avgangstider 
som gjelder. 

I kundesenteret er det også installert en kunde-PC. Denne 
kan bl.a. benyttes til å skrive ut rutetabeller og til å fylle på 
Tromskort eller Mobillett.

Bruken av selvbetjeningsløsningene skal evalueres.
Det kan bli aktuelt å se på om slike løsninger kan egne
seg andre steder i fylket.
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Ny merking av holdeplassen på flyplassen i Tromsø

Prostneset, Tromsø
Havneterminalen, Harstad
Havneterminalen, Finnsnes
Statoil Buktamo
Storslett
Giæverbukta, Tromsø
Engenes
Brøstadbotn
Tennskjær
Arnøyhamn
Tussøy
Kjøtta
Skrolsvik

VENTEROM OG TERMINALER

Liste over 
terminaler
og venterom i 
Troms fylke
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Ny merking av holdeplassen på flyplassen i Tromsø

Prostneset, Tromsø
Havneterminalen, Harstad
Havneterminalen, Finnsnes
Statoil Buktamo
Storslett
Giæverbukta, Tromsø
Engenes
Brøstadbotn
Tennskjær
Arnøyhamn
Tussøy
Kjøtta
Skrolsvik

Kapasiteten på hurtigbåtrute 2 (Tromsø-Finnsnes-
Harstad) er normalt god. Mye grovt vintervær har 
imidlertid ført til ekstra trykk i perioder. Når det samtidig 
har vært mange større gruppebestillinger har det hendt 
flere ganger at båten har gått full. Ved å justere tilbudet 
får vi utnyttet den samlede kapasiteten bedre.

TFT er glade for å tilby de reisende et bedre tilpasset 
ruteopplegg, og det er gledelig at folk velger hurtigbåten.

Justering av rute
Utfordringen har oppstått de tre første ukedagene på 
rute 2 hvis passasjerantallet er høyere enn kapasiteten på 
siste avgang kl. 16.15. Øvrige hverdager har passasjerene 
en senere rute de kan benytte. 

Løsningen innebærer at vi har endret avgangstidspunkt 
for rute 4 (Tromsø-Lysnes-Tennskjær). Tidligere hadde 
denne ruta avgang fra Tromsø kl. 16 (mandager og 
onsdager). Dette er nå endret til kl. 16.20. Dersom rute 2 
går full kan reisende til Finnsnes benytte rute 4.
Vi henstiller til reisende til Finnsnes å benytte rute 4 
dersom rute 2 går full.

Korresponderende buss
TFT har tilpasset avgangstiden for buss fra Tennskjær slik 
at den korresponderer med ankomst hurtigbåt, og dette 
er en løsning som fungerer bra. Ankomst Finnsnes er 
omtrent samtidig som dersom man reiser
med hurtigbåtrute 2.

Slipper inn passasjerer tidligere
Et tiltak som mange har satt pris på er at de reisende 
slipper inn på hurtigbåten i Tromsø (rute 2) allerede
kl. 15.30 (mandag til torsdag). Tidligere kom man inn på 
båten 20 minutter før avgang, men nå altså 45 minutter 
før. På denne måten fungerer båten som venterom og de 
reisende slipper å stå på kaia og vente.

Buss for båt
Hvis det står igjen reisende på grunn av full båt etter siste 
avgang for dagen (hverdager) på rute 2, setter TFT opp 
buss. Ingen skal stå igjen på kaia dersom båten går full 
uten å ha et alternativt transporttilbud.
 

Mye
vintervær
ga press på
hurtigbåtene

TFT har tilpasset
hurtigbåttilbudet sørover
og setter inn buss for
båt ved behov.

3
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Rutetabeller på
papir over i historien
Fra januar 2015 er opptrykking av rutetabeller en saga blott.
Etterspørselen etter tabeller på papir har stupt ettersom folk henter
ruteinformasjon på vår reiseapp «Troms Reise» og vår digitale
reiseplanlegger.

Dette er en tilpasning til den faktiske 
etterspørselen.Særlig har etterspørselen 
etter papirrutetabeller på byrutene i Tromsø 
blitt sterkt redusert. Et eksempel: Rute 20 
i Tromsø hadde i 2012 et opplag på nesten 
90.000 stk. rutetabeller. I 2014 var behovet 
redusert til godt under 10.000 stk. Også 
kundesentrene våre registrerer en tydelig 
endring i kundenes informasjonsbehov. 

Viktig å ta hensyn til at alle ikke kan 
data eller har smartmobil

For TFT er det viktig å ta hensyn til de 
brukerne som fortsatt ønsker papir, som for 
eksempel en del eldre og synshemmede. 
Bl.a. derfor fikk vi utviklet nettsiden 
billettomaten.no. På denne siden kan man 
søke opp rutetabell på buss, båt eller ferge. 
Søk kan også gjennomføres ved å legge inn 
holdeplass. Kunden kan velge om han vil 
lagre rutetabellen, skrive den ut eller få den 
tilsendt fra TFT.  Man kan også ringe eller 
sende e-post til TFT og få rutetabell tilsendt i 
posten. For svaksynte o.a. tilbyr vi også ekstra stor
utskriftav rutetabell.

Det har stort sett vært gode tilbakemeldinger på 
omleggingen. Mange har benyttet seg av muligheten til å 
laste ned sin rutetabell fra billettomaten.no, mens det er få 
som har tatt kontakt og bedt om få rutetabell tilsendt eller 

levert over disk i våre kundesentre. Alle som har bedt om å 
få rutetabell på papir har fått det.

I forbindelse med omleggingen gjennomførte TFT en 
reklamekampanje. Generelt virker det som folk flest har 
hatt stor forståelse for kampanjens budskap: Det er en tid 
for alt, og nå var tiden kommet for å slutte å trykke opp 
rutetabeller.

SLUTT PÅ RUTETABELLER PÅ PAPIR



Alle ting
har sin tid.

3

Fra 1. januar er 
trykte busstabeller 
også historie.

Snart er det slutt på trykte busstabeller.
Ønsker du fortsatt tabellene, har vi gjort
det enklere for deg å finne din tabell.

1. Gjør-det-selv på www.billettomaten.no
2. Få en utskrift på ett av kundesentrene
3. Ring oss på tlf. 177 (+6) eller 777 88 777
    og be om å få en utskrift tilsendt

Slik får du tabellene fortsatt

Finn, last ned, bestill eller skriv ut din rutetabell

www.billettomaten.no
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TALL OG ØKONOMI
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TFT hadde i 2014 brutto kostnader på 909 mill kroner og 
inntekter på 908,1 mill kroner.  Disse kostnadene dekkes 
i all hovedsak ved tilskudd fra Troms fylkeskommune 
(TFK) og billettinntekter.  Billettinntektene for 2014 
utgjorde 35,9% av de totale inntektene.  Tilskudd fra 
TFK utgjør 60,5 %.  Resterende 3,6 % dekkes av andre 
driftsinntekter. 

Budsjettrammen for 2014 ble definert ut i fra 
budsjettramme for 2013 justert for forventet 
prisjustering for 2014.  I tillegg fikk TFT styrket 
rammen med ca. 30 mill. kr med bakgrunn i den reelle 
kostnadsveksten for kollektivtilbudet i Troms. For 2014 
avla TFT regnskapet i balanse. Det reelle merforbruket 
utgjorde 0,8 mill kroner, men ihht. kommunelovens 
og regnskapsforskriftenes bestemmelser om pliktige 
strykninger, måtte beløp avsatt til inndekning av 
underskudd fra 2012 reduseres med 0,8 mill.

Akkumulert underskudd pr. 31.12.2014 er på 13,8 
mill (2012: 0,9 mill, 2013: 12,9 mill), og dette er 5 mill. 
kroner bedre enn det som har vært rapportert fra TFT 
gjennom 2014.  Effekten av strykningsreglene har 
ingen innvirkning på det akkumulerte underskuddet pr. 
31.12.2014. Forbedringen i forhold til tidligere prognose 
skyldes i all hovedsak økte billettinntekter de siste 2-3 
måneder og gebyrinntekter.

Nye bestemmelser om bortfall av differensiert 
arbeidsgiveravgift trådte i kraft med virkning fra 
01.07.2014.  Dette skulle kompenseres gjennom en 
direkte overføring fra staten til Troms fylkeskommune.  
For 2014 medførte dette en økt kostnad på 15,2 mill. 
kroner.  TFT har fortløpende viderefakturert TFK for 
disse kostnadene, men TFK’s kompensasjon for 2014 ser 
ut til å bli en del lavere enn de økte kostnadene. For 2015 
vil vi i så fall få en helårseffekt av dette.

TFK = Troms fylkeskommune

Kroner og øre
TFT sitt økonomiske formål er å drive kollektivtrafikken i fylket 
innenfor de økonomiske rammer som foreligger, og vi skal prøve å få 
mest mulig ut av de ressursene vi rår over.

Finans/avskrivninger 
8,8 mill.

Administrasjon    
10,5 mill.

Infrastruktur    
25,1 mill.

Buss 
454,2 mill.
Hurtigbåt 
137,6 mill.
Ferger 
273,7 mill.

Andre inntekter  32,9 mill.

Billettintekter
hurtigbåt   58,4 mill.

Billettinntekter
ferger   30,7 mill.

Billettinntekter
buss   236,6 mill.

909 mill.908,1 mill.

 

FERGER  
273,7 mill. BUSS  

454,2 mill.

HURTIGBÅT  
137,6 mill.

MIDLER FRA TFK  
549,6 mill.

DRIFTSINNTEKTER

4
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Økonomiske 
hovedoversikter for 2014

Post Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Brukerbetaling
Andre salgs-og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp som inngår i kommunal produksjon
Kjøp som erstatter egen produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
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
Avsatt til dekn. av tidligere års merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

0
-350 487

-2 967
-608 770
-962 224

14 777
2 187

41 507
825 953

15 735
3 490

0
903 649

-58 575
-1 588

0
-1 588

431
4 938

0
5 369
3 781

-3 490
-58 284

0
0
0
0
0

58 284
0
0

58 284

0

0
-330

-3
-594
-927

13 877
1 898

43 299
801 515

63
0
0

860 652
-66 032

-750
0

-750
850

4 940
0

5 790
5 040

0
-60 992

0
0
0
0
0

60 992
0
0

60 992

0

0
-304 323

-5 664
-526 552
-836 539

15 783
1 439

38 762
788 134

1 254
2 914

0
848 286

11 747
-935

0
-935

416
4 600

0
5 016
4 081

-2 914
12 914

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12 914

Troms fylkestrafikk - driftsregnskap (tall i 1000 kr)
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Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsdelen
Bruk av tidligere års udispoonert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Udekket/udisponert

3 426
0
6
0
2

570
4 004

-2 838
-216
-950

0
0
0

-4 004

0
0
0
0

0

4 387
0
0
0
0
0

4 387

-4 387
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

3 192
0
2
0
0
0

3 194

-3 192
0
0
0
0
0

0
0
0
0

2 135

Troms fylkestrafikk - balanse (tall i 1000 kr)

Troms fylkestrafikk - investeringsregnskap (tall i 1000 kr)

Utstyr, maskiner og transportmidler
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER (A)
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM OMLØPSMIDLER (B)
SUM EIENDELER (A + B)
Disposisjonsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig merforbruk (drift)
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Pensjonsforpliktelse
Andre lån
Sum langsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD (D)
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)
Ubrukte lånemidler
Motkonto for memoriakontiene

16 046
8

3 246
19 300

143 860
397

23 878
168 135
187 435
-50 000

-570
13 839

1 889
-5 311
-3 533

-13 869
-17 402

-129 800
-80

-129 880
-147 282
-187 435

3 414
-3 414

16 109
2

1 828
17 939
76 053

151
66 960

143 164
161 103
-50 000

0
72 123

1 892
-3 516
-1 871

-18 807
-20 678

-160 835
-89

-160 924
-181 602
-161 103

6 252
-6 252

Post Regnskap 2014 Regnskap 2013

Post Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013

4
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4,7 % 

43,0 % 

6,7 % 

13,1 % 

5,0 % 

12,4 % 

6,6 % 

5,9 % 
2,7%

NØKKELTALL BUSS

437,7 mill.433,7 mill.

BILLETTINNTEKT  
236, 6 mill.

ANDRE INNTEKTER  
7,1 mill.

MIDLER FRA TFK  
190,0 mill.

Annet   11,6 mill. - 2,7 %

Sør-Troms   54,2 mill. - 12,4 %

Tilrettelagt skoleskyss   20,5 mill. - 4,7 %

Regionruter   28,7 mill. - 6,6 %

Mindre skolesk. kontr.  26,0 - 5,9%

Tromsø   188,4 mill. - 43,0 %

Nord-Troms   29,2 mill. - 6,7 %

Midt-Troms   57,4 mill. - 13,1 %

Senja   21,7 mill. - 5,0 %

Totale kostnader 437 715 000 - 100%

Billettinntekter 236 562 000 - 54%

Andre inntekter 7 083 000 - 1,6%

Tilskudd fra TFK 194 070 000 - 44,3%

 100 %

 44,3 %

 54 %

 1,6%

Kostnad

100 % 300 000

12 000 000

9 000 000

6 000 000

3 000 000

År 2010
10 265 445

År 2012
11 056 822

År 2011
10 529 626

År 2013
11 303 183

År 2014
11 471 311

0

Billettinntekter 2012
183 202

Billettinntekter 2013
231 191

Billettinntekter 2014
236 562

B
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n
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 1

0
0

0
 k

ro
n
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P

as
sa

sj
er

ta
ll

225 000

150 000

75 000

0

75 %

50 %

25 %

0 %
Finansiering

1,6%

54,6%

43,8%

Tallene er eksklusiv tapsavsetning (usikre fordringer)
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NØKKELTALL BUSS

9 000 000

6 750 000

4 500 000

2 250 000

0

P
as

sa
sj

er
ta

ll

År 2010
6 841 060

År 2012
7 906 596

År 2011
7 651 766

År 2013
8 120 966

År 2014
8 296 505

120 000

90 000

60 000

30 000

0
År 2012

100 560 kroner
År 2013

107 243 kroner
År 2014

113 872 kroner

B
ill

et
ti

n
nt

ek
te

r i
 1

0
0

0
 k

ro
n

er

1 200 000

900 000

600 000

300 000

0
År 2012

1 046 362
År 2013

1 043 435
År 2014

1 009 290

P
as

sa
sj

er
ta

ll

12 000

9 000

6 000

3 000

0
År 2012

10 011 kroner
År 2013

10 110 kroner
År 2014

9 999 kroner

B
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n
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r i
 1

0
0

0
 k
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n

er

År 2012
265 132

År 2013
261 526

År 2014
266 724

300 000

225 000

150 000

75 000

0

P
as

sa
sj

er
ta

ll

30 000

22 500

15 000

7 500

0
År 2012

23 894 kroner
År 2013

24 070 kroner
År 2014

22 372 kroner

B
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n
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 1

0
0

0
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n
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4



56

NØKKELTALL FERGER

273,7 mill.279,0 mill.

MIDLER FRA TFK  
247,0 mill.

BILLETTINNTEKTER  
30,6 mill.

ANDRE INNTEKTER  
1,3 mill. - 0,5%

88,5 %

11,0 %

BONUS OG INCITAMENT 
3,3 mill.

ANDRE KOSTNADER 
1,0 mill.1,2 % 0,4 %

98,4 %

KJØP AV
TRANSPORTTJ.  

269,4 mill.

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

Kostnad Finansiering

100 %
88,8 %

11,2 %

Kostnader totalt for ferger   273,0 mill.

Billettinntekter totalt for ferger  30,6 mill.

Tilskudd fra TFK for ferger  243 mill.
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NØKKELTALL HURTIGBÅT

137,6 mill.133,3 mill.

KJØP AV 
TRANSPORTTJ.  

115,9 mill.

KAILEIE OG  
EKSPEDITØRER  

9,1 mill.

ANDRE KOSTNADER  
5,1 mill.

BONUS OG  
INCITAMENT  

7,5 mill.

84,2 %

3,7 %

6,6 %

5,4 %

ANDRE INNTEKTER  
3,9 mill.2,9 %

43,8 %

53,34 %
BILLETTINNTEKTER  

58,4 mill.MIDLER FRA TFK  
71,0 mill.

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
Kostnad Finansiering

Kostnader totalt 137,6 mill.

Billettinntekter 58,4 mill.

Tilskudd fra TFK  71,0 mill.

Andre inntekter  3,4 mill.

100,0 %

42,5 %

55,0 %

2,5 %
 

 100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
Kostnad Finansering Finansering

Finansering

Kostnader pr. reisende 
kr. 434,23

Billettinntekter pr. reisende 
kr. 99,55

Tilskudd fra TFK pr. reisende 
kr. 334,68

100,0 %

77,1 %

22,9 %

4

  100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
Kostnad Finansiering

Kostnader pr. reisende 
kr. 994,31

Billettinntekter pr. reisende 
kr. 193,43

Tilskudd fra TFK pr. reisende 
kr. 794,87

100,0 %

79,9 %

20,1 %

Kostnader pr. reisende 
kr. 434,23

Billettinntekter pr. reisende 
kr. 99,55

Tilskudd fra TFK pr. reisende 
kr. 334,68

RUTE 6 - HARSTAD-BJARKØY- 
           STEDENE - SENJA

 100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
Kostnad

100,0 %

90,8%

9,2%

 

 

 100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
Kostnad Finansering

Kostnader pr. reisende 
kr. 286,36

Billettinntekter pr. reisende 
kr. 193,33
Tilskudd fra TFK pr. reisende 
kr. 93,03

100,0 %

32,5 %

67,5 %

 

Kostnader pr. reisende 
kr. 434,23

Billettinntekter pr. reisende 
kr. 99,55

Tilskudd fra TFK pr. reisende 
kr. 334,68

RUTE 5 - HARSTAD-BJARKØY- 
           STEDENE - SENJA

 100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
Kostnad

100,0 %

72,3%

27,7%
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Økonomisk oversikt

Regnskap 2013 Budsjett Regnskap 2014 Avvik  
(regnskap/budsjett)

Sum utgifter 12 084 10 986 10 555 -431

Sum overføringer fra TFK - 6 803 - 10 896 -10 896 0

Sum inntekter - 201 - 90 - 307 - 217

Sum 5 080 0 - 648 - 648

Regnskap 2013 Budsjett Regnskap 2014 Avvik  
(regnskap/budsjett)

Sum utgifter 19 748 25 159 25 062 -97

Sum overføringer fra TFK - 18 761 - 25 052 - 25 052 0

Sum inntekter - 1040 - 107 551 658

Sum -53 0 561 561

Regnskap 2013 Budsjett Regnskap 2014 Avvik  
(regnskap/budsjett)

Sum utgifter 141 836 134 646 137 553 2 907

Sum overføringer fra TFK -65 937 - 68 620 - 71 016 -2 396

Sum billettinntekter/andre innt. - 64 240 - 66 026 - 62 366 3 660

Sum 11 659 0 4 171 4 171

Regnskap 2013 Budsjett Regnskap 2014 Avvik  
(regnskap/budsjett)

Sum utgifter 424 624 422 476 453 358 30 882

Sum overføringer fra TFK -179 105 -182 933 -190 644 -7 711

Sum billettinntekter/andre innt. -232 529 -242 399 -259 348 -16 949

Sum 9 990 -2 856 3 366 6 222

Regnskap 2013 Budsjett Regnskap 2014 Avvik  
(regnskap/budsjett)

Sum utgifter 247 057 267 385 273 676 6 291

Sum overføringer fra TFK -231 978 -241 918 -246 972 -5 054

Sum billettinntekter -8 961 -24 453 -31 986 -7 533

Sum 6 118 1 014 -5 282 -6 296

Administrasjon
(tall i 1000 kr)

Infrastruktur
(tall i 1000 kr)

Båtruter
(tall i 1000 kr)

Bussruter
(tall i 1000 kr)

Fergeruter
(tall i 1000 kr)

På infrastruktur føres utgifter til våre kundesenter, venterom, terminaler, billettsystem m.m.

2014-tallene er inklusiv økt arbeidsgiveravgift.

Tallene inkluderer tilrettelagt skyss og serviceruter.
2014-tallene inkluderer omtvistede beløp på kontrakten i Tromsø (effekt både på utgifts- og inntektssiden).
2014-tallene er inklusiv økt arbeidsgiveravgift.

TFK = Troms fylkeskommune

2014-tallene er inklusiv økt arbeidsgiveravgift.
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Regnskap 2013 Budsjett Regnskap 2014 Avvik  
(regnskap/budsjett)

Sum utgifter 5 007 5 790 5 325 - 465 

Sum overføringer fra TFK - 5 321 - 5 040 -5 040 0

Sum andre inntekter - 920 - 750 - 1 587 - 837

Sum -1 234 0 -1 302 - 1 302

Regnskap 2013 Budsjett Regnskap 2014 Avvik  
(regnskap/budsjett)

Sum utgifter 853 846 927 434 968 169 40 735 

Sum overføringer fra TFK - 526 551 - 593 609 - 608 770 -15 161

Sum billettinntekter/andre innt. - 327 295 - 333 825 - 359 399 - 25 574

Sum 0 0 0 0

Renter og avdrag
(tall i 1000 kr)

Totalt TFT
(tall i 1000 kr)

TFK = Troms fylkeskommune

4

2014-tallene er inklusiv økt arbeidsgiveravgift.
Tallene er inklusive tapsavsetninger, avskrivninger og inndekning av tidligere års underskudd

Hovedårsaker til avvik i regnskap 2014

Bussruter Svikt i billettinntekter på 5 mill. Lavere effekt innsparingstiltak 1,2 mill.

2014-tallene inkluderer døgnmulktkravet til Nobina med 15,7 mill. kr både
på utgifts- og inntektssiden. 2014-tallene inkluderer økt arbeids-
giveravgift på utgiftssiden og tilsvarende i overføringer fra TFK.

Tilrettelagt skyss grunnskole Mindre utgifter enn budsjettert pga. lavere produksjon 3,6 mill.

Tilrettelagt skyss vgs. Mere utgifter enn budsjettert pga. høyere produksjon 1,2 mill.

Båtruter Lavere billettinntekter 4,1 mill.

2014-tallene inkluderer økt arbeidsgiveravgift på utgiftssiden og tilsvarende i 
overføringer fra TFK.

Renter og avdrag Høyere renteinntekter pga. bedre likviditet

Avsetning/inndekning av
tidligere års underskudd

Budsjettert overskudd på 1,8 mill. ble ikke realisert. Merforbruk på 0,86 mill. ble 
strøket i regnskapsavslutningen (pliktig strykning).
Krav om 5 mill. i overskudd i leveranseavtalen.

Fergeruter Lavere effekt innsparingstiltak pga. ikke gjennomført fjerning av B-ferga på
Lyngen 2,5 mill. Økte billettinntekter med 6,2 mill. Gebyrinntekter 1,1 mill.

2014-tallene inkluderer økt arbeidsgiveravgift på utgiftssiden og
tilsvarende i overføringer fra TFK.
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