
Fylkestingsrepresentant Benjamin Nordberg Furuly. 

Det vises til ditt spørsmål av 20. oktober 2020.10.28 vedrørende busstopp for rute 24. 

På kommunal veg er det som kjent kommunen som har vedtaksmyndighet for busstopp, men 

kommunen og fylkeskommunen har god dialog om disse sakene.  

Over hele byen har man jobbet de siste årene med å få et mer hensiktsmessig nett av stoppesteder, 

for å gjøre bussen til et godt og foretrukket transportmiddel for flest mulig.  

Vi prøver så godt vi kan å ivareta alle brukergrupper og tar hensyn til grupper med særlige behov. Det 

er mange hensyn og alt må vurderes samlet.  

Utgangspunktet her er at det på et lite område opprinnelig var tre busstopp:  Ørnevegen, Høyblokka 

(som nå er fjernet) og Olsgårdvegen.  

Vi har respekt for at noen synes det har blitt litt lang avstand. Fylkeskommunen har oppfattet at det 

av flere grunner var enighet om at stoppet Ørnevegen burde flyttes noe nærmere høyblokka, 

anslagsvis ca. 100 m.  

Dette vil gjøre det lettere for de som bor i Høyblokka. Det er fortau hele vegen mellom blokka og 

busstoppet. Flyttes den helt til høyblokka, vil det bli for lang avstand til neste (Mortensnes skole). Et 

nytt stopp ved høyblokka, samtidig som de to andre opprettholdes, vil bare bringe oss tilbake til 

tidligere situasjon.  

Det er uaktuelt å gjøre noe med stoppet Olsgårdvegen.  

Det har blitt gjort et planarbeid hos kommunen vedr. mulig flytting av stoppet. Vi har ikke den 

nøyaktige årsaken til at dette har tatt tid, men vi har hørt noen antydninger om problemer med å få 

eiendomsgrunn til å plassere holdeplassen på.   

Temaet ble drøftet i eldrerådet i Tromsø den 3. september i år. Både fylkeskommunen og 

byplankontoret/Byutvikling var representert på møtet, sammen med lokale borettslag (som også er 

grunneiere i området).  

Både fylkeskommunen og kommunen presenterte sine synspunkter og vi oppfattet at mange syntes 

det var en forbedring å få flyttet stoppet nærmere.  

I møtet fremkom det også positive signaler ift. å vurdere grunnavståelse til kommunen til formålet. 

Dette må kommunen følge opp.  

Fylkeskommunen er med den forutgående prosess for holdeplasser og dialog positiv til å flytte 

holdeplassen Ørnevegen nærmere høyblokka (ca. 100 meter). Vi ønsker ikke et nytt busstopp ved 

høyblokka (Coop Prix) eller å flytte stoppet Ørnevegen helt til høyblokka.    

Statistikker viser at antall reisende er høyere i dette området sammenlignet med før trase-endringen 

(før Korona). 
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