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Kollektivtrafikken i Troms og Finnmark

Presentasjon av hovedtrekk, utvikling og status for  
kollektivtrafikken i Troms og Finnmark for 2020.

Statistikk og tall 
1.1 – 31.12.2020



Krevende år for  
kollektivtrafikken
Etter mange år med fin vekst i antall reisende i  
kollektivtrafikken for Troms, ble totalt antall reiser  
redusert med over 2,5 millioner i 2020. Pandemien 
som slo inn med full styrke fra 12. mars er den opplag-
te forklaringen til nedgangen. Nedgangen i 2020 er  
totalt på 17 prosent i forhold til 2019.



Ny datakilde for  
passasjertelling
Vi har i 2020 byttet datakilde for telling av antall reisende på 
buss. I 2019 hentet vi tall ut fra billettsystemet. Disse tallene 
viser for lav verdi siden riktig verdi forutsetter at sjåførene  
manuelt registrerer alle med mobilbillett, noe som er umulig 
på bylinjene. Den reelle nedgangen i antall reiser er større enn 
17 prosent siden det nye tellesystemet teller med flere enn det 
gamle som lå til grunn for tallene i 2019.

Billettinntektene gir en indikasjon på den reelle nedgangen. 
Billettinntektene har falt med 80 millioner kroner sammen-
liknet med 2019, en nedgang på 20 prosent. Forklaringen på 
at nedgangen i billettinntekter er høyere enn nedgangen i  
antall reiser skyldes større andel gratispassasjerer. Men det  
gir et riktigere bilde å sammenlikne med budsjettet for 2020  
ettersom man da tar høyde for prisvekst og forventet vekst 
i antall reisende. Avviket sammenliknet med budsjett er en 
svikt i inntektene på 115 millioner kroner, en nedgang på 26 
prosent. Staten har kompensert for inntektsbortfallet.



Lovende start på året for buss og hurtigbåt
januar og februar 2019/2020

Tallene for januar og februar 2020 viser hvilken sterk vekst det lå an til på linje 2 og bybussene i Tromsø. 
For linje 2 lå det an til en vekst på over 20 prosent, mens det for bybussene lå an til en vekst på 27 prosent. 
På linje 2 ble det satt inn nye og større fartøy fra 1.1.2020, mens bybussene i Tromsø hadde oppstart av ny 
kontrakt 1.8.2019 med nye busser, økt frekvens og større kapasitet.

Linje 2 Tromsø – Finnsnes – Harstad (hurtigbåt)

Bybussene i Tromsø 



Reiseråd og tiltak
Mens januar og februar indikerte at 2020 skulle 
bli nok et rekordår, medførte etterhvert korona-
pandemien store konsekvenser for kollektivtra-
fikken. Da landet stengte ned den 12. mars ble 
reiseråd og smitteverntiltak ganske fort den nye 
hverdagen. Arbeidet med smittevern har natur-
lig nok vært det største fokusområdet for alle, 
og har vært en vanskelig transportfaglig øvelse 
i seg selv, men også ressurskrevende. Balanse-
gangen mellom krevende nasjonale restriksjo-
ner og viktigheten av å sikre en trygg transpor-
tevne i samfunnet, har gitt store utfordringer for 
alle ansatte og passasjerer i kollektivtrafikken. 

Fra 20. mars reduserte Troms fylkestrafikk antall 
avganger med om lag 30 prosent. Samtidig som 
landet stengte ned ble de reisende oppfordret til 
å unngå å reise kollektivt, noe som vises tydelig 
i passasjerstatistikken fra mars til mai. Den 27. 
april gikk trafikken tilbake til normalen, og med 
nasjonal veileder for kollektivtrafikken på plass 
begynte arbeidet med å tilrettelegge transpor-
ten, med hovedfokus på skoleelever og personer 
i samfunnskritiske funksjoner. Etter hvert som 
kunnskapen om viruset økte ble tiltakene  
fortløpende justert og tilpasset i takt med  
smittetrykket i landsdelen.
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Totalt buss i Troms
Fordelingen mellom Tromsø bybuss og øvrig Troms 
viser at bybussene i Tromsø har økt sin andel fra 74,9 
til 77,9 prosent. Årsaken er at den generelle trenden 
med økt antall kollektivreiser i byene forsterkes i 2020 
fordi en vesentlig del av skoleskyssen falt bort i pan-
demiåret 2020. Skoleskyss utgjør en svært stor del av 
kollektivtrafikken i distriktet. 



Nord-Troms
351 538 -13%

Tromsø bybuss
8 354 252 -13%

Tromsø distrikt
399 377 -39%

Midt-Troms
729 045 -27%

Harstad bybuss
556 225 -16% Sør-Troms distrikt

293 279 -26%

Passasjerutvikling buss
per område
Passasjerutviklingen per område viser at tilbakegangen 
er størst i distriktene der hvor skoleskyssen spiller en stor 
rolle. Årsaken til den store endringen for Tromsø distrikt 
er at linje 412 Tromsø – Ramfjord ble flyttet fra Tromsø 
distrikt til Nord-Troms kontrakten fra 1.8.2019, med  
helårseffekt i 2020. Dette gjør også at reduksjonen i 
Nord-Troms er relativt lav. 



Bybussene

Harstadpakken Tromsøpriser
I mai 2020 fikk Harstad nye og flere busser, 
med ny operatør og et smartere linjenett,  
tilpasset byens behov fremover. 

Busstilbudet ble forenklet – som siste trinn av 
kollektivdelen i Harstadpakken. Torghatten 
Buss ble ønsket velkommen som ny  
bussoperatør i Harstad for å levere en bedre 
bussopplevelse til folk i byen.

De nye bussene innebar et stort løft, med både 
bedre komfort og økt fokus på sikkerhet, miljø 
og støy. De nye bussene er også utstyrt med 
den siste generasjonen motorer som sørger for 
lave utslipp, mindre støy og et bedre bymiljø.

Dessverre la også pandemien en demper på 
introduksjonen av de nye bussene og det nye 
linjenettet. Da overgangen kom midt i  
pandemien har mye av markedsføringen av 
det nye tilbudet blitt satt på vent. Når verden 
gradvis finner tilbake til normalen vil det bli 
spennende å se hvilken utvikling som skjer  
for buss i Harstad. 

I 2019 fikk Tromsø nye busser og økt frekvens 
på bybussene. Dette gav umiddelbart resultat 
gjennom en markant økning i antall reisende. 
I 2020 fortsatte denne positive trenden, og det 
ble registrert over 1 million reisende i årets f 
ørste to måneder. 

Staten har gitt de største byene mulighet til å 
søke om ekstra tilskudd til reduksjon av  
billettpriser. Tromsø er den eneste byen i 
Nord-Norge som får dette og Samferdselsde-
partementet tildelte i 2020 20 millioner kroner 
årlig til og med 2023. Dette betyr at de som 
bor og reiser i Tromsø by får særskilt rabatt ved 
kjøp av periodebilletter på buss. Fra 1. juni 2020 
kunne reisende betale 520 kroner for et  
månedskort på bussen. Det blir spennende å 
se hvilke effekter denne ordningen får for  
bussbruken i Tromsø når samfunnet gradvis 
beveger seg tilbake til normalen.

*Note: Ekskl. bybuss 
Harstad og Tromsø. 

Troms har mistet 5800 busspassasjerer 
daglig sammenliknet med 2019.

Antall daglige reiser



Antall reisende bylinjene Tromsø 2020
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Bylinjene i Tromsø
På buss er reduksjonen på 17 prosent, mens 
det for bylinjene i Tromsø er registrert en ned-
gang på 13 prosent*. Årsaken til lavere nedgang i 
Tromsø henger sammen med at antall reisende 
i Tromsø er mindre påvirket av skoleskyss enn i 
distriktet. Utenom byene er størstedelen av an-
tall reisende knyttet til skoleskyss. For buss uten-
om Tromsø er nedgangen på 26 prosent.  
Skolene holdt stengt i perioden 12. mars til  
primo mai, og har også siden hatt perioder med 
redusert oppmøte på skolene.

*Note: Dersom man sammenlikner antall reisende med det 
som er registrert i det automatiske passasjertellesystemet 
for 2019 er nedgangen for Tromsø på 17 prosent.

Antall reisende bylinjene Tromsø 2020

Bylinjene Tromsø: linje 20 – 44



Reisende med de største bylinjene i Tromsø

Linje 24 har en svært lav nedgang fra 2019. Det skyldes at det i 2019 
var omkjøring på denne linjen som hadde stor negativ innvirkning 
på antall reisende i 2019 (nedgang på 11 prosent fra 2018).  
2020-tallene på denne linjen er på nivå med 2019-tallene som altså 
er en nedgang fra 2018 på 11 prosent. 

Linje 28 og linje 40 har fått lagt om sine traseer. Linje 28 kjører nå 
gjennom Workinnmarka, mens linje 40 kjører Langnesbakken. 
Tidligere var det omvendt. Dette har hatt positiv effekt for linje 28 
og tilsvarende negativ effekt for linje 40. Linje 20 er påvirket av den 
lange perioden UiT var stengt. 



Pandemi-effekt

Nedstengingen 12. mars viser en umiddelbar effekt i antall kollektivreiser.  
Redusert kapasitet og restriksjoner bidro til at antall reisende ble kraftig redusert. 

I september og oktober økte antall kollektiv-reiser, og i denne perioden i 2020 var antall  
kollektivreiser på 2017-nivå. Lokalt smitteutbrudd i Tromsø rundt uke 45, som blant annet  
medførte stengte skoler og økt bruk av hjemmekontor, bidro til å redusere antall reisende  
i oktober og november. Redusert aktivitet på skoler og universitet, samt bruk av hjemmekontor 
gir færre reisende i kollektivtrafikken.



Var kollektivtransporten 
gratis i 2020? 
I løpet av pandemien gikk antallet som reiste uten gyldig billett opp med 217  
prosent fra 2019 til 2020. Smitteverntiltak, stengt fordør og generelle restriksjoner 
for betaling om bord med kontanter og reisekort har bidratt til at mange passa-
sjerer har hatt en opplevelse av at kollektivreiser var gratis. Av smittevernhensyn 
var det også i starten av pandemien vanskelig å opprettholde kontrollene. Når 
Norge beveget seg ut av lockdown i mai, omdisponerte fylkeskommunen  
vekterressursene fra å ha en kontrollfunksjon til en vertskapsfunksjon – for å  
veilede de reisende og gi informasjon om retningslinjer og reiseråd. Kontrollør-
funksjonen ble så gradvis innfaset igjen, sammen med en informasjonskampan-
je for å øke bevisstheten rundt betaling og krav om gyldig billett. Vekterstreiken 
som varte fra 16. september til 4. desember har også hatt betydning for antall 
gjennomførte kontroller i 2020.

Antall kontrollerte

Antall gebyrer

Snikprosent



Ferge
Antall kjøretøy på ferger har hatt lavest fall, med en 
reduksjon på 9 prosent i 2020. Dette henger sammen 
med at mange fergesamband er eneste måten å 
komme seg til og fra en øy, samt at det er mulig å  
sitte i egen bil under overfarten. 



Sommerfergene 
Til tross for uteblivelsen av internasjonale tilreisende  
turister, ble sommerfergene omfavnet av normenn på  
norgesferie, og opplevde jevnt over en positiv utvikling. 

På grunn av pandemien ble det besluttet utsettelse av 
oppstart av sommerfergen mellom Andenes og  
Gryllefjord med en måned, noe som forklarer den store 
nedgangen totalt. 

Også sambandet mellom Brensholmen og Botnhamn  
fikk en uke kortere sesong på grunn av pandemien,  
men fergen hadde større kapasitet enn tidligere sesonger. 



Hurtigbåt
Den største nedgangen er registrert på hurtigbåt hvor 
reduksjonen er på 29 prosent. Tilbudet på linje 2 mellom 
Harstad og Tromsø ble redusert i perioden mars til juni 
for å ivareta vask av fartøy mellom hver avgang.

Hutigbåtpassasjerer i 2020

Hutigbåtpassasjerer fordelt på linjene



Solgte billetter billettapp
I løpet av juni 2020 ble Troms Mobillett byttet til den nye billettappen Troms Billett. 
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Passasjerutvikling buss 2016-2020Buss Finnmark

402 550

For buss i Finnmark er det færre skoleskyssreiser, kombinert 
med færre betalte reiser som er hovedårsak til reduksjonen i 
antall reiser i 2020. Reduksjonen er ganske jevnt fordelt over 
hele Finnmark, men Hammerfestområdet har det største 
fallet i betalte reiser – både i prosent og antall reiser – da an-
tall betalte reiser er redusert med 85 489 fra 2019. Samtidig 
har det vært vanskeligere for sjåfører å registrere passasjerer 
i byene i 2020 (grunnet stengt framdør store deler av året), 
så vi antar at dette påvirker resultatet.



Hurtigbåt og ferge Finnmark

For båt og ferge har redusert antall utenlandske turister 
trolig påvirket reduksjonen i 2020, i tillegg til generelt lavere 
mobilitet lokalt under koronasituasjonen.

Hutigbåtpassasjerer

Hutigbåtpassasjerer fordelt på linjene



Solgte mobilletter Finnmark

Solgte mobilletter

Mobillettbruken har økt i 2020, og det skyldes stengte  
framdører som har gjort det umulig å betale med kort  
og kontant på de fleste bussruter.


