
Ser skriftlige spørsmål står ubesvart fra sommeren. Oversender svar på skriftlige spørsmål 
vedr. busspriser. 
 

1. Hva tenker fylkesrådet om at prisene på buss i Tromsø settes opp, samtidig som man 
forbereder en innføring av bompenger i Tromsø?  

2. Tror fylkesrådet økte priser vil bidra til at flere reiser kollektivt, og dermed bidrar til å 
nå nullvekstmålet i bypakken Tenk Tromsø?  

3. Vil fylkesrådet vurdere å trekke tilbake sin varslede økning av priser for bussreiser i 
Tromsø, og vurdere nødvendigheten av økte priser på nytt i forbindelse med budsjett- 
og økonomiplan 2023 - 2026?  

 
  

1. Det er ikke ofte man justerer prisene for kollektivtransport ekstraordinært, dvs. 
utenom de årlige prisendringer (normalt 1.februar). Det er heller ikke ønskelig å sette 
opp prisene rett før det innføres bompenger, men denne gangen er det nødvendig. 
Kostnadsnivået i våre kollektivkontrakter, særlig drivstoff, har økt mer enn denne 
prisjusteringen vil klare å dekke inn. Prisøkningen viser imidlertid at Fylkesrådet tar 
budsjettsituasjonen på alvor. Alternativet kunne vært å redusere rutetilbudet, men det 
er et enda dårligere valg med hensyn til å få flere reisende. Undersøkelser viser at 
bussbrukere prioriterer et godt rutetilbud fremfor lavere billettpriser.  

 

2. Økte priser i seg selv er neppe et middel til å øke antall bussreisende, men det er 
viktigere å se på prisnivået for kollektivreiser i Tromsø. Prisene i Tromsø har vært 
lavest i hele landet i flere år og vil fortsatt være det etter denne prisøkningen.  
 
Nullvekstmålet medfører en helhetlig vurdering av alle reisemåter mht. miljø, 
brukerbetaling, komfort, attraktivitet, folkehelse m.m. De valgene man nå har gjort er 
basert på en vurdering av den totale effekten i bytrafikken.  
Pandemien har gitt alle fylkene utfordringer med å nå kollektivmål, men i Tromsø er vi 
på god vei tilbake til der vi var før mars 2020. Rett før pandemien hadde vi svært 
gode passasjertall og vi har god tro på at dette kan vi få til i bypakke Tenk Tromsø.    
 

3. Fylkesrådet vil i budsjettbehandlingen for 2023 vurdere prisnivået på alle billetter opp 
mot det inntektsnivået man mener at kollektivtrafikken bør ha. Fylkesrådet er opptatt 
av å ha et ansvarlig budsjett og prioriteringer innenfor de økonomiske rammene og 
virkemidler som fylkeskommunen har.  
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