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Forord
Denne rapporten beskriver forslag til nytt konsept for
busstilbudet i Harstad og omegn.
Utredningen inngår i arbeidet med Harstadpakken,
som i løpet av ca fem år skal oppgradere transportsystemet i Harstad gjennom investeringer i veinettet og
omlegging av busstilbudet.
Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten
ved Øystein Olav Miland, har vært oppdragsgiver i
samarbeid med Kollektivgruppa i Harstadpakken.
Utgangspunktet er oppdragsgivers beskrivelse av
oppdraget pr 18.12. 2012 og konsulentenes tilbud av
3.1. 2013.
Rapporten bygger på mottatt informasjon fra
oppdragsgiver og Kollektivgruppa, egne undersøkelser
og befaringer, samt diskusjon av foreløpige analyser og
idéer i tre arbeidsmøter i Harstad, samt et møte i Oslo.
Tallgrunnlaget er samlet i separate Excel-filer, som
det vises til for detaljert, utdypende dokumentasjon.
Arbeidet med utredningen er gjennomført av
informasjonsdesigner, sivilarkitekt Truls Lange, Civitas
AS, siv. ing. Jostein Mundal (eget firma) og seniorkonsulent, siv.ing./master i byplanlegging, Gustav Nielsen,
med sistnevnte som prosjektleder og hovedansvarlig
for innholdet i rapporten. Truls Lange har formgitt
rapporten og utarbeidet illustrasjonene.
Oslo, mai 2013
Gustav Nielsen
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Sammendrag
Som en del av Harstadpakken for et bedre transportsystem i Harstad, skal bussnettet moderniseres,
forenkles og tilrettelegges slik at mange flere kan og vil
reise med buss. Denne rapporten beskriver hvordan
dette kan gjøres.
Et kompromiss mellom ulike hensyn og mål
Kollektivtransporten har bare 5 prosent av reisemarkedet i Harstad. Når en ønsker å øke andelen av reisene
som avvikles med buss, ser en at byens topografi og
utbyggingsmønster gjør det ganske vanskelig å lage et
effektivt og konkurransedyktig busstilbud. Begrensede
ressurser til drift av bussnettet gjør at en må prioritere
mellom ulike hensyn og mål. Løsningene som presenteres i rapporten er et resultat av ulike avveininger, med
utgangspunkt i Harstadpakkens mål og ønsker.
Et enkelt linjenett som er fast i mange år
For å kunne oppnå økt bruk av kollektivtransport er
det svært viktig å sikre enkel gjenkjennelse over lang
tid. Rapporten foreslår derfor et enkelt og samlet
linjenett som kan bestå i mange år. Dette nettet er
laget for å kunne styre investeringer i veinettet til fordel
for busstrafikken og de kollektivreisende. Rapporten
anbefaler både generelle fremkommelighetstiltak for
bussene og investeringer i 30 av de viktigste holdeplassene i bussnettet. Konseptet gir også rammer for
byens utbygging og beslutninger om lokaliseringer i
offentlig og privat regi, som Harstad kommune bør
følge opp.
Med en fast geografisk struktur kan tilpasninger
til mål og ressurser gjøres ved å forandre tilbudsfrekvenser, rutetider og trafikkeringstider på de enkelte
linjene. Dette vil skje når en har nye prioriteringer.
Seks linjer i et driftsopplegg tilpasset ulike mål
Etter studier av de lokale forutsetninger, tilbud og
reisemønster i dag, legger rapporten frem forslag
til et samordnet driftsopplegg for hele bussnettet
i Harstad og omland. For å gjøre det enkelt for alle
å reise kollektivt, består bussnettet av bare seks
busslinjer som pendler gjennom hele eller deler av
byen. Til sammen betjener disse linjene de fleste viktige
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reisemål, og nesten alle rutetidene ligger på faste
minuttall.
Slik blir det mulig å lage informasjon og markedsføring som kan nå frem til alle potensielle bussbrukere i
byen og omlandet, også de som i dag sjelden eller aldri
reiser kollektivt. Til sammenlikning har dagens nett 18
linjer som kjøres til og fra Harstad sentrum, og mange
av disse linjene har svært mange varianter av rutetider
og flere ulike traseer.
Timetrafikk som minimumstilbud i bussnettet
Første oppgave er å gi alle deler av byen og mye av
omlandet et brukbart, minste busstilbud. Den nye
løsningen bør kunne oppleves av de fleste som en klar
forbedring. Derfor anbefales det én avgang i timen som
den minste avgangsfrekvensen, med normal driftstid
fra ca kl 6.30 til kl 20 på virkedager. Det nye linjenettet
gir da en viss utjevning av tilbudet i ulike deler av byen,
blant annet styrking av tilbudet i boligområdene Berg,
Blåbærhaugen og Dalsletta–Fagerlia.
Så høy frekvens som ressursrammene tillater
En viktig nøkkel til å få flere til å reise med buss, er å
redusere ventetidene mellom avgangene. Timetrafikk
er da ikke godt nok i Harstad. Med en økning av
bussproduksjonen på 35–45 prosent, som er av samme
størrelsesorden som forutsatt i transportanalysen
for Harstadpakken, foreslås det et driftsopplegg med
to avganger pr time på de fire linjene med det beste
markedsgrunnlaget.
Med lange fellesstrekninger for ”regionens stamme”
(linje 1+2) og for ”bypendlene i Seljestadveien” (linje
3+4), blir ventetiden mellom avganger der halvert til fire
avganger per time og jevn takting av rutetidene. Mellom
de to knutepunktene Sentrum og Kanebogen gir dette
åtte avganger pr time i hver retning.
Det foreslås også en utvidelse av driftstiden og
flere avganger på kveldstid utover basistilbudet, for
å betjene en større del av et stort reisemarked. For å
venne Harstadfolk til å se bussen som et reelt alternativ
til bil, er det viktig at tilbudet holder god kvalitet hele
dagen. De bør kunne komme seg til byen og hjem igjen
med buss også etter jobben, og etter at de har deltatt
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i aktiviteter på kveldstid. For rekruttering av studenter
og skoleungdom på vei over i førerkortalderen, er dette
trolig ganske avgjørende. Henting og bringing med bil
til og fra ulike fritids- og kulturaktiviteter kan reduseres.
Sømløse kollektivreiser fra start til mål
Busstilbudet bør gi mulighet for sammenhengende og
integrerte reisekjeder fra start til mål. Harstadpakkens
mål om å bussbetjene alle fergeavganger og -ankomster
på Stornes og Stangnes kan gjennomføres ved å styrke
tilbudet på to av linjene utover timetrafikken. Det
vil kreve 12 ekstra bussturer til eller fra Stornes og 8
turer til og fra Stangnes fergekai. Dessuten må en del
av fergetidene justeres med 5–25 minutter i forhold
til i dag. Hvis en skal betjene alle ferger med dagens
bussnett og fergetider, vil det kreve 14 flere bussavganger enn det som ligger i forslaget.
Videre gjør konseptet det mulig for mange reisende
å bytte mellom busslinjene på mange felles holdeplasser for flere linjer. Særlig viktig er det å få felles
holdeplasser for fem linjer i en oversiktlig kollektivgate i
sentrum, og et nytt knutepunkt ved Kanebogen senter.
Dessuten anbefales en særlig satsing på å gjøre
turene til og fra bussholdeplassene tryggere og lettere
enn i dag. Det kan oppnås gjennom Harstadpakkens
investeringer i holdeplasser, fortau, gang- og sykkelveier, samt tilpasninger av biltrafikksystemet med blant
annet fartsregulering av biltrafikk på boligveiene. Det
forutsettes at også vedlikeholdet av veisystemet holder
tilfredsstillende standard hele året.
Skoleskyss som en del av bussnettet
Utgangspunktet for busskonseptet er at det meste
av skoleskyssen skal kunne avvikles som en del av
det ordinære busstilbudet. Alle skolene i Harstad (på
Hinnøya) ligger i nærheten av en holdeplass i det nye
nettet, og hensynet til trafikksikkerhet, helse og miljø
gjør det gunstig om alle elever kan gå eller sykle i
skolenes nærområder og i boligområdene ellers. Likevel
må hovedkonseptet med halvtimes ruter på de fire
hovedlinjene forsterkes på skoledager med til sammen
ca 4–6 avganger. Det trengs også fortsatte skoleruter i
noen områder vest og sør for hovednettet.
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Universell utforming og forbedret informasjon,
markedsføring og betaling
Krav om universell utforming og informasjon som
minimerer behovet for bistand underveis, skal også
tilfredsstilles. Da må betaling og informasjon skje uten
plunder og heft for de reisende. Systemet må være
pålitelig, stabilt og trygt. For å bli et konkurransedyktig
alternativ til bil må løsningene ha en kvalitet som gir
attraktivitet og status.
Vitalisering av sentrum og styrket utvikling av
Kanebogen senter
Konseptet omfatter også forslag til konkrete trafikkløsninger for buss og øvrig trafikk i Harstad sentrum og
ved Kanebogen senter. Gode løsninger for bussdriften
på disse stedene er avgjørende for å få suksess med
det nye busstilbudet. I sentrum vil løsningen utløse
et betydelig utbyggingspotensial ved at pendeldrift
og gateholdeplass gjør busstasjonen overflødig og
sentrum mer tilgjengelig med buss fra hele byen og
regionen. Slik vil bussnettet også bidra til å styrke en
mye ønsket utvikling av både sentrum og Kanebogen.
Gjennomføring krever økte ressurser og
målrettet oppfølging
Målene som er satt for bussnettet krever at offentlig
kjøp av busstjenester økes, selv om nettet blir mere
effektivt og attraktivt enn i dag. Mange flere vil da reise
kollektivt, med de fordeler dette har for samfunnet.
Det anbefales at en benytter tiden frem til høsten
2017 til å planlegge detaljene i konseptet og bygge den
nødvendige infrastrukturen. Slik kan mange parter
bidra til en målrettet og vellykket gjennomføring.
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Utfordringer og valg som må tas
Som en del av Harstadpakken for et bedre transportsystem i Harstad og omland, skal bussnettet moderniseres, forenkles og tilrettelegges slik at mange flere
kan og vil reise med buss. Denne rapporten beskriver
hvordan dette kan gjøres. Men først omtaler vi problemstillinger og dilemmaer som det må tas stilling til når en
skal prøve å oppfylle Harstadpakkens ambisjoner for
busstilbudet.
En vanskelig by å betjene kollektivt
Harstads topografi og utbyggingsmønster gir en rekke
utfordringer for utviklingen av busstilbudet. Byen er
ganske spredt bebygget, der de fleste bor i småhus
i nokså små boligfelt, og det er lite tung bebyggelse
utenom selve sentrumskjernen. Mange boliger og
arbeidsplasser ligger slik til at de trenger en egen
avstikker i linjenettet for å få skikkelig bussdekning.
Topografien gjør at det er en rekke boligområder med
bratte og kronglete atkomstveier, og det er få sammenhengende traseer egnet for vanlige busser. Samtidig er
ikke byen større enn at store deler av kontaktbehovene
kan løses innen noen få kilometers reiselengde, og da er
reisene så korte at de færreste ser seg tjent med å vente
på busser som sjelden kjører hyppigere enn én gang i
timen. Når trafikkgrunnlaget er svakt, finnes det ikke
ressurser til å kjøre oftere.
Komplisert tilbud – ønsker om forenkling
Som en følge av den vanskelige bystrukturen, mangeårige tilpasninger til ulike ønsker om mer eller mindre
skreddersydde busstilbud, og for å utnytte tilgjenglige
busser og førere så godt som mulig, er det blitt utviklet
et svært komplisert busstilbud i Harstad og omland. 18
ulike busslinjer ender i Harstad sentrum, og de fleste
linjene har mange ulike varianter med forskjellige kjøreveier og stoppmønster, med rutetider som skifter ofte.
Harstadpakken ønsker derfor en betydelig
omlegging av busstilbudet, slik at det blir enklere å
velge buss fremfor bil. Som presisert i en pressemelding
i desember 2012, er det et overordnet mål at ”mye av
trafikkveksten i byen skal tas med buss”. Siktemålet er
”å etablere et enkelt og tydelig linjenett som er gjennomgående,” uten behov for å bytte i sentrum. ”Kombinert
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med flere avganger på hovedrutene og faste, enkle
rutetider for alle linjer, vil dette føre til et vesentlig bedre
busstilbud enn det Harstad har pr i dag.”
Ønske om buss til alle ferger
Ambisjonen om at det skal være buss til alle fergeankomster og -avganger er temmelig krevende, særlig
når den skal kombineres med ønskene om et enkelt
bussnett med faste avgangstider. Da må en akseptere
at fergetidene må tilpasses. Dessuten må en være
forberedt på at det vil bli ganske mange bussavganger
med lav kapasitetsutnyttelse i startfasen for et slikt
tilbud. Bussenes markedsandel blant reisende med
fergene er nemlig like lav som ellers i byen, knapt 5
prosent. Det er også en utfordring å finne områder
i byen som passer godt for to pendellinjer gjennom
sentrum til/fra fergekaiene på henholdsvis Stornes i
nord og Stangnes i sør.
Stilltiende ønsker om flatedekning
Erfaringer fra andre byer, og foreløpige diskusjoner i
Harstad, viser at det ofte er konfliktfylt å legge om og
effektivisere busstilbudene til fordel for hovedlinjer
med flere avganger, selv om hensikten er å gjøre bussen
mer konkurransedyktig i forhold til bil. I Harstad har det
lenge vært en tradisjon med korte gangavstander til
holdeplasser.
Vektleggingen av flatedekning gjenspeiles i dagens
bussnett, der det er flere linjer som kjøres med korte
turer fra og til sentrum noen få ganger om dagen. Dette
gir få reisende, både pr dag og pr busstur. Ønsker om
kort gangavstand medvirker også til at holdeplassene
flere steder ligger svært tett. Men mange stopp betyr
økt kjøre- og reisetid og mindre effektiv bussdrift. Noen
steder gir dette også behov for enveis sløyfer på linjene,
slik at en del passasjerer får forlenget reisetid i den ene
reiseretningen.
Slike løsninger viser at også hensynet til eldre og
andre som vektlegger kort gangavstand må påvirke
valget av løsninger, selv om dette ikke er eksplisitt
nevnt blant målene for Harstadpakken.
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Hovedmålene for kollektivsatsingen
i Harstadpakken

•
•
•
•
•
•
•
•

Oppgradering av rutemønster
Økt fremkommelighet for buss
Faste rutetider
Sanntidssystem som viser når neste buss
kommer
Flere avganger i rushtiden
Modernisering av omlag 100 busstopp
Alltid buss på fergekaiene ved ankomst
Utvide Kanebogen som knutepunkt for
busstrafikken

Kilde: Statens vegvesen/Harstadpakken,
04.12.2012

Reglene om rett til skoleskyss
Klassetrinn
1.
klasse

2.–7.
klasse

8.–10.
klasse

Videregående

Minste avstand
bolig–skole

2 km

4 km

4 km

6 km

Maks avstand
bolig–busshpl.

1 km

1,5 km

2 km

3 km

Tabell 1 Reglene om rett til skoleskyss fastlegger avstander som gir krav til transporttilbudet med buss eller taxi.
I tillegg kan skoleskyss kreves av hensyn til trafikksikkerhet og elevenes førlighet og helse.
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Skoleskyss – et betydelig bussmarked,
men med nye forutsetninger
Den lovfestede skoleskyssen gir også viktige premisser
for busstilbudet, som Harstadpakken heller ikke
har omtalt i sine målsettinger. Retten til skolegang
medfører at det tilbys gratis busstransport dersom
avstanden mellom bolig og skole er lenger enn 2, 4
eller 6 km (etter klassenivå) eller dersom skoleveien er
spesielt trafikkfarlig, se tabell 1. Skolebusstilbudet er
i stor grad dimensjonerende for dagens bussopplegg,
med mye ”skreddersøm” av avganger og ruter.
Våre forslag til nytt busskonsept tar utgangspunkt i at hovedtyngden av skolereisene skal avvikles
i et allment, åpent bussnett med linjer som går i
nærheten av skolene med minst to avganger i timen.
Om nødvendig, kan skolene da tilpasse sine tider med
justeringer på inntil 15 minutter. Bussene trenger ikke å
kjøre helt frem til skoleportene, men benytter ordinære
holdeplasser. Det forutsetter trygge gangveier ved
skolene, noe som uansett trengs for elever som ikke har
rett til skoleskyss.
Dette opplegget betyr at noen bussavganger må
forsterkes på grunn av mange samtidige reisende. Med
dagens skolestruktur er det også nødvendig å fortsette
med noen egne tilbud tilpasset skolesektorens ønsker.
På lenger sikt kan det kanskje oppnås bedre samlet
ressursutnyttelse gjennom tilpasninger av skolemønsteret i de ulike deler av byen.
Kompromiss basert på avveininger
Ulike forventninger og mål for busstilbudet er delvis
i konflikt med hverandre. De konkrete løsningene
som en kommer frem til, vil alltid være kompromisser
mellom ulike hensyn. Siden en ikke har ubegrensede
driftsressurser å sette inn, er det ikke et reelt alternativ
å tilfredsstille alle ønsker fullt ut. Forslaget som presenteres i denne rapporten er et resultat av ulike avveininger. Med andre vurderinger av kryssende hensyn,
kan andre løsningsgrep bli foretrukket.
For å kunne oppnå Harstadpakkens mål, er det
svært viktig å sikre enkelhet og gjenkjennelse over lang
tid, selv om en vil revurdere prioriteringene mellom
ulike oppgaver for kollektivtransporten. Vi anbefaler

7

Alle reiser pr virkedag, etter km reiselengde og reisemåte, Harstad 2009
16%

14%
Buss og taxi
12%
Bil, fører og passasjer
10%
Til fots og sykkel
8%

6%

4%

2%

0%

0–1

1–2

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7

7–8

8–9

9–10 10–12 12–14 14–16 16–18 18–20 20–30 30–40 40–50 50+

Reiselengde km

Figur 1 Alle reiser pr virkedag i Harstad i 2009, etter km
reiselengde og reisemåte. Kilde: RVU Harstad 2009
(SINTEF 2010), samt vår bearbeiding av grunndata fra
tabeller.

derfor at det fastlegges et enkelt og stabilt linjenett som
kan bestå i mange år. Tilpasninger til mål og ressurser
kan da gjøres ved å forandre tilbudsfrekvenser,
rutetider og trafikkeringstider på de enkelte linjene.
Liten markedsandel – stort potensial
for flere bussreiser
Kollektivtransporten i Harstad tar i dag litt under
5 prosent av reisene som kommunens innbyggere
gjennomfører. Lav markedsandel er en stor utfordring
for busstilbudet, siden det har få reiser og ganske små
muligheter til å utnytte kollektivtransportens stordriftsfordeler. Spesielt når bebyggelsen er så spredt og
oppdelt.
Den lave markedsandelen gjelder i så godt som
hele reisemarkedet i Harstad. Den viser seg nesten
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helt uavhengig av reisehensikt, reiselengde og tid på
døgnet, figur 1 og 2. Selv blant arbeidsreisene er det
kun 10 prosent som foregår med buss. Det er bare på
skolereiser at kollektivtransporten har en betydelig
andel. Men dette har sine egne forklaringer som har lite
med busstilbudets kvalitet og konkurransedyktighet å
gjøre.
Motsatsen til den lave kollektivandelen i Harstad
er at andre byer i Norge (utenom storbyene) har langt
høyere markedsandel, for eksempel mer enn dobbelt
så høy i Tromsø. Den ”gode nyheten” er altså at potensialet for forbedringer og mer trafikk sannsynligvis er
meget stort i Harstad.
Mulighetene for trafikkvekst er særlig store dersom
en klarer å forbedre systemet så mye at det skapes
”en god sirkel”: Et mer attraktivt og effektivt linjenett
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Antall reiser pr time, RVU Harstad 2009
9 000
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Figur 2 Antall reiser pr time i Harstad i 2009. Alle reiser og
antall kollektivreiser. Andelen kollektivt i ulike timer på
døgnet er beregnet av oss, basert på reisemiddelbruk til
ulike reisehensikter, og hvordan reisehensiktene fordeler
seg over døgnets timer, slik disse er vist i tabeller i vedlegg D til RVU Harstad 2009 (SINTEF 2010).

vil gi noen flere reisende med bussene. Dette gir økte
billettinntekter og et grunnlag for ytterligere styrking av
tilbudet. Flere potensielle kunder blir oppmerksomme
på de forbedrede reisemulighetene. Noen tar beslutninger om valg av bolig, arbeid, service og fritidsaktiviteter ut fra de reisemulighetene det nye, stabile busstilbudet gir. Slik kan både etterspørselen etter bussreiser,
og avgangsfrekvensene som en klarer å finansiere,
vokse til et nytt nivå.
Flere avganger for å få flere til å reise med buss –
hele dagen
En viktig nøkkel til å få flere til å reise med buss, er å
redusere ventetidene mellom avganger. Både generell
kunnskap og reisevaneundersøkelsen i Harstad i 2009,
viser dette. Transportanalysen for Harstadpakken
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forutsatte 30–50 prosent økt frekvens på byrutene, men
vi er usikre på om dette er den beste innretningen av
den økte innsatsen.
Figur 1 viser at de fleste reisene i Harstad ikke er
lenger enn 8–9 km, og at det er svært få kollektivreiser
som er kortere enn et par kilometer. Hovedoppgaven
for busstilbudet må altså være å ta flest mulig reiser
over strekninger på mellom 2 og 9 km. Men også lengre
reiser er viktige fordi de utgjør en større andel av transportarbeidet (personkm). Det beste for økonomien,
miljøet og folkehelsen er å få utført de korteste reisene
til fots eller på sykkel.
Det er nærliggende å tenke at bussutviklingen særlig
bør innrettes mot arbeidsreiser i rushtidene, ut fra en
antakelse om at disse reisene har et fast mønster som
gjør det lettest for folk å sette bilen igjen hjemme, og
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slippe trengsel på veien og parkeringskostnader på
jobben. Det trengs god busskapasitet for å avvikle
skolereisene litt etter morgenrushet og før ettermiddagsrushet, og det vil være gunstig å utnytte bussene
til arbeidsreiser før og etter skolekjøringen. Dette peker
i retning av økt avgangsfrekvens på virkedager mellom
ca klokken 7 og 9, og omtrent mellom klokken 14 og 17.
Reisevaneundersøkelsen i Harstad tyder på at
det er like viktig å satse bredt på å fange opp reiser
med mange forskjellige formål, og spredt over hele
dagen. Arbeidstidene og arbeidsreisene blir stadig mer
fleksible. I 2009 foregikk 30–40 prosent av reisene til
jobben utenom morgenrushet. Reiser til jobben er i
flertall i morgentimene, men samlet for perioden 7–9
utgjør de likevel ikke mer enn 57 prosent av reisene.
Figur 3 viser mangfoldet av reisehensikter til alle
trafikkdøgnets timer. Samlet utføres mange flere reiser
på ettermiddag og kveld enn i løpet av morgen og
formiddag, og de preges av en rekke forskjellige reisehensikter. Mange av hjemreisene i figuren er naturligvis
fra arbeid eller skole, men disse reisene går ofte via
andre gjøremål før en kommer hjem igjen.
Tilbud som bare kjøres i rushtid, eller som er
spesielt innrettet for å betjene bestemte grupper av
arbeidsreiser, har ofte ganske høye kostnader pr reise
fordi de gir dårlig utnyttelse av buss og førertid. Også
dette støtter opp under tanken om å gjennomføre et
generelt løft i avgangsfrekvenser over hele dagen, ikke
minst ettermiddag og kveld. Den relative forbedringen
av tilbudet blir størst når en går fra ingen eller sjeldne
avganger til faste avganger 2–4 ganger i timen.
For å venne Harstadfolk til å betrakte bussen som et
reelt alternativ til bil, er det viktig at tilbudet holder god
kvalitet hele dagen, slik at de kan komme seg til byen og
hjem igjen både midt på dagen, etter jobben og etter at
de har deltatt i aktiviteter på kveldstid. For rekruttering
av studenter og skoleungdom på vei over i førerkortalderen, er dette trolig ganske avgjørende.
Mer krevende å redusere bilbruk
Det mest krevende målet i Harstadpakken er ønsket
om å redusere andelen bilreiser i Harstad fra 70 til 60
prosent. Både transportanalysen og våre vurderinger
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tyder på at det vil kreve et busstilbud med enda bedre
frekvenser enn det som er hovedløsningen i denne
rapporten.
Forbedringene i veisystemet som Harstadpakken
forventes å gi, kan gjøre det enda vanskeligere for
bussen å konkurrere med bil. Den nye veitunnelen
mellom Byskillet og Sama vil jo gjøre det vesentlig
raskere å kjøre mellom de nordre og søndre bydeler,
og nye rundkjøringer vil trolig redusere kødannelser
på Rv 83 i rushtidene. Transportanalysen forutsatte, i
tillegg til 30–50 prosent flere bussavganger på dagens
bylinjer, både bompenger og restriksjoner på parkering.
Beregningene viste at disse tiltakene vil dempe biltrafikken, men uten at en klarer å nå målet om redusert
bilandel.
Men målet om redusert andel bilreiser er tenkt
realisert langt frem i tid (2040). Dessuten vil omleggingen til nytt bussnett gi et mer attraktivt busstilbud
med mange flere direkte reisemuligheter og et generelt
løft i tilbudet, sammenliknet med det som ble forutsatt
i transportanalysen.
Effektene av de store endringene som er planlagt
i transportsystemet lar seg ikke beregne med noen
rimelig grad av sikkerhet eller nøyaktighet. Det
anbefales å overlate denne problemstillingen til et nytt
trinn i utviklingen, som vurderes nærmere om noen år.
Tilstrekkelige driftsressurser er det aller viktigste
Det er grunn til å fremheve at tilstrekkelige driftsressurser er den viktigste forutsetningen for å lage et løft i
busstilbudet. Harstadpakken vektlegger investeringstiltakene, men det er driften av bussene som krever de
største beløpene – ikke bare én gang, men hvert eneste
år tilbudet skal bestå. Enhetsprisene for denne driften
vil trolig øke i takt med lønnsutviklingen, energiprisene
og økte krav til kvalitet og sikkerhet.
En viss andel av driften dekkes av trafikantenes
betaling. Men for å kunne nå målene i Harstadpakken,
må en likevel forvente at offentlig kjøp blir en vesentlig
større post enn i dag.
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Reiser pr time etter reisehensikt - RVU Harstad 2009
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Figur 3 Reiser i Harstad etter reisehensikt og starttime på
døgnet i følge RVU Harstad 2009 (SINTEF 2010, tabelldata
bearbeidet av oss).
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Nytt bussnett for alle
Første oppgave er å skape et bussnett med en geografi
som dekker byen og omlandet på en tilfredsstillende
måte. Selv om bebyggelsesmønsteret og topografien er
krevende, har målet vært å finne frem til et så enkelt og
robust sett av busslinjer som mulig.
Seks enkle linjer som ramme for reiser,
transporttiltak og byutvikling i Harstad
Det anbefalte bussnettet er vist i figur 4 og 5. Det består
av fem pendellinjer gjennom byen via Harstad sentrum
fra nord til sør, og en linje som pendler gjennom et nytt
knutepunkt i Kanebogen. Dette gir en enkel og stabil
ramme for folks kollektivreiser, slik at buss blir til et
mer konkurransedyktig reisealternativ. Det blir lettere å
målrette investeringer i veinett, holdeplasser og knutepunkter. Dermed kan alle som beslutter om endringer
i arealbruk og ny byutvikling velge lokaliseringer som
har et godt busstilbud. Det vil ytterligere styrke busstilbudets rolle og kvalitet. Transportsystemet og byutviklingen kan komme inn i en god sirkel. Alt dette forutsetter at busstilbudet holder stabil, god kvalitet, og at
nettet er både robust og fleksibelt på en gang.
Robust med fast geografi
Robusthet oppnås ved å etablere et enkelt linjenett
med en fast geografisk struktur som er tydelig for alle
aktører. Dagens bussnett betjener byen og omlandet
med 18 ulike linjer med mange varianter for flere av
linjene. Tilbudet er verken tydelig, stabilt eller lett å
forholde seg til for de som kan tenke seg å bruke buss.
Det bidrar til at markedsandelen for bussreiser er svært
lav. Få tar hensyn til bussnettet når de velger reisemåte
eller bestemmer hvor de skal bo, arbeide eller lokalisere
sine virksomheter.
Det nye konseptet har bare seks enkle og stabile
linjer skal dekke de aller fleste reisemålene i byen og
omlandet. Videre byutvikling og fortetting bør skje
langs disse linjene, eller ved forlengelser av de linjene
som kan kjøres uten sterk økning i driftskostnader.

Fleksibilitet gjennom tilpasning av
avgangsfrekvenser
Etterspørselen etter bussreiser varierer mye over tid og
på ulike steder i byområdet. Da må også busstilbudet
varieres. Det er dårlig økonomi og lite miljøvennlig å
kjøre rundt med få eller ingen passasjerer i bussene.
Den nødvendige fleksibiliteten i busstilbudet oppnås
ved å variere avgangsfrekvensene i ulike perioder og
på forskjellige linjer. Men avgangene må aldri bli så
sjeldne at tilbudet blir usynlig og upraktisk for de fleste
reisende.
Konseptforslaget forutsetter at én avgang pr time
i hver retning er den minste frekvensen en busslinje
kan ha for å bli tatt på alvor som en del av byens og
regionens kollektive ”stamme”. I tillegg legger det nye
bussnettet til rette for at hovedtyngden av bussreisene
skal avvikles på linjer og strekninger med minst to
avganger pr time. Mange av de reisende tilbys dessuten
kvarterstrafikk når en klarer å takte rutetidene på linje
1+2 og 3+4 på lange fellesstrekninger gjennom byen.
Enkelt for alle å reise kollektivt
For å gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt, må
bussene ha mest mulig stabile avganger og ankomster
på faste minuttall. Når bussnettet består av noen få,
faste linjer med enkle rutetider blir det mulig å lage
informasjon og markedsføring som kan nå frem til alle
potensielle bussbrukere i byen og omlandet, også de
som i dag sjelden eller aldri reiser kollektivt.
Krav om universell utforming, og informasjon som
minimerer behovet for bistand underveis, skal også
tilfredsstilles. Da må betaling og informasjon skje uten
plunder og heft for de reisende. Systemet må være
pålitelig, stabilt og trygt. For å bli et konkurransedyktig
alternativ til bil må løsningene ha en kvalitet som gir
attraktivitet og status.

Figur 4 Forslag til nytt bussnett i Harstad – skjematisk
diagram.
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Sømløs reise fra start til mål
Busstilbudet må gi mulighet for sammenhengende og
integrerte reisekjeder fra start til mål. Følgende tiltak
inngår derfor i forslaget:
• Lange fellesstrekninger for linje 1+2 og 3+4, der
ventetiden mellom avganger blir halvert, og bytte
mellom linjene kan skje på den felles holdeplass
som passer den reisende best. Også andre steder er
det felles holdeplasser for flere linjer.
• Felles holdeplasser for fem linjer i en oversiktlig
kollektivgate i sentrum, og et nytt knutepunkt ved
Kanebogen senter. Mellom de to knutepunktene har
konseptet 8 avganger pr time i hver retning, slik at
de reisende stort sett kan glemme tidtabellen på
denne strekningen.
• Opplegg for overgang mellom buss og ferge, med
tilpassede rutetider for alle avganger og ankomster
på Stornes og Stangnes fergekaier.
• Et særlig fokus på å gjøre turene til og fra bussholdeplassene tryggere og lettere enn i dag. Det kan
oppnås gjennom Harstadpakkens investeringer i
holdeplasser, fortau, gang- og sykkelveier, samt
tilpasninger av biltrafikksystemet med blant annet
fartsregulering av biltrafikk på boligveiene. Det
forutsettes at også vedlikeholdet av veisystemet
holder tilfredsstillende standard hele året.

Figur 5 Seks linjer betjener hele byen og det meste av
omlandet. (Grunnlagskart: kart.finn.no)
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Seks linjer med rutetider tilpasset mål og ressurser
Fleksibelt i forhold til målsetting og ressurstilgang
Linjenettet er lagt opp slik at det kan trafikkeres med
forskjellig frekvens og bussinnsats, avhengig av hva
en ønsker å oppnå med busstilbudet og hvor store
ressurser som kan settes inn. Vi har foretatt en produksjonsberegning for tre konkrete nivåer for busstilbudet, definert gjennom antallet avganger pr time
og virkedøgn. I alle situasjonene kan en benytte det
samme geografisk gitte linjenettet som en fast ramme.
Basis: Timetrafikk i alle bydeler og samspill mellom
byen og regionen
Første oppgave er å gi alle deler av byen og omlandet
et brukbart minimums busstilbud. Den nye løsningen
skal oppleves av de fleste som en klar forbedring. Da
kan det ikke være mange som opplever at det blir noen
vesentlig svekkelse av busstilbudet i forhold til i dag.
Vi anbefaler derfor én avgang i timen som minimumsnivået for et basistilbud, med normal driftstid fra ca
kl 6.30 til kl 20 på virkedager. Dette krever 28 avganger
pr virkedag pr linje. Det nye linjenettet gir da en viss
utjevning av tilbudet i ulike deler av byen, med styrking
av tilbudet i boligområdene Berg, Blåbærhaugen og
Dalsletta–Fagerlia. Dette er områder som ligger utenfor
normal gang- og sykkelavstand fra sentrum, og som
derfor har et behov for bedre kollektivdekning. Liten
etterspørsel i dag henger der sammen med at dagens
busstilbud er svakt. Også timetrafikk til Øvre Gansås
og Grønnebakkan gir flere bussavganger enn i dag.
Derfra må riktignok reisene til/fra sentrum skje via en
omstigning på Kanebogen eller Gansåsveien holdeplass, hvis en ikke heller velger å gå lenger til direktelinjene 3+4, eller 1+2.

For å klare dette, må en kjøre flere bussavganger
enn basistilbudet, til sammen 12 ekstra bussturer til
eller fra Stornes og 8 turer til og fra Stangnes fergekai,
en økning i forhold til Basis på 11 prosent av dagens
vogntimeproduksjon i studieområdet. Dessuten må
en del av fergetidene justeres en del i forhold til i dag.
Hvis en skal betjene alle ferger med dagens bussnett og
fergetider, vil det kreve 34 ekstra bussavganger, altså 14
flere bussavganger enn det vi foreslår.
Vi har foreslått rutetider for linje 4 som gjør det
mulig å betjene alle fergene til og fra Stangnes fergekai,
gitt at fergene ankommer med 90 minutters intervall
som i dag. For å få til samspillet mellom rutetidene for
ferge og buss på linje 4, må fergetidene justeres noe,
men med samme tid for overfart og av- pålasting som i
dag. Men ingen fergetider trenger å forskyves mer enn
15 minutter i forhold til dagens tider.
Også tidtabellen for linje 5 må styres av hensynet
til sømløs overgang mellom ferge og buss på Stornes.
Fergene kjøres fortsatt med minst 40 minutters
intervall som i dag. For å få til effektiv bussdrift må
vel halvparten av fergeavgangene justeres med 5–25
minutter. Da kan de passe med fast timetrafikk på
busslinje 5, men forsterket med fem ekstraavganger pr
dag. Dette vil gi full bussbetjening med samme fergekapasitet som i dag, både morgen, ettermiddag og kveld.
Vår analyse viser konsekvenser av målet om sømløs
overgang mellom buss og ferge, som altså kan nås
dersom en vil og kan tilpasse fergenes rutetider til en
stiv ruteplan for bussene. Dersom en velger å holde
fast ved dette målet, bør en også utnytte den ekstra
busskapasiteten som dette gir til å utvikle andre deler
av reisemarkedet enn fergeforbindelsene. Det omtales
nærmere i senere kapitler om linje 4 og 5.

Sømløs reise med ferge og buss
Harstadpakken har definert et mål om å bussbetjene
alle fergeavganger og -ankomster på Stornes og
Stangnes. En slik løsning vil gjøre det mulig for reisende
å sette igjen bilen på den andre enden av fergeturen, og
bare benytte buss i byområdet. Hvis mange gjør dette,
kan en klare seg med mindre ferger enn det som ellers
kan bli nødvendig om noen år.
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Konsept for sømløs overgang mellom
ferge og buss

Stangnes fergekai:
Ferge 175 fra/til Sørrollnes,
linje 4 fra/til Sentrum og Blåbærhaugen
Ferge med 22 avganger og ankomster pr dag,
derav 7 med samme rutetider som i dag, øvrige
forskyves 15 minutter.
Buss med 2 avganger pr time i hver retning, dvs.
30 avganger pr retning og dag. 11 av disse betjener
ferge, de øvrige bidrar til høy frekvens i korridoren, med et stort potensial for økt trafikk ved
utbygging på Kanebogen og Stangnes næringsområde.
Stornes fergekai:
Ferge 177 fra/til Bjørnerå,
linje 5 fra/til Sentrum og Fagerlia
Ferge med 32–34 avganger og ankomster pr dag,
derav 7 med samme rutetider som i dag, øvrige
forskyves med 5–25 minutter (på ulike tider på
dagen).
Sommerrute med ferge 179 bør kunne tilpasses
busstidene.
Buss med fast 1 avgang pr time i hver retning,
samt 5–6 forsterkningsavganger for å møte
perioder med tettere fergetrafikk, i alt 22
avganger pr dag i hver retning. 18 av disse betjener
ferge, de øvrige 4 bidrar til de faste rutetidene. Har
kapasitet for økt trafikk ved eventuell tilbringertrafikk til/fra Kasfjord–Aun etc.
Detaljert analyse av mulige rutetider for ferge
og buss og konsekvenser for ruteproduksjonens
omfang finnes i egne regneark.
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Figur 6 Med to avganger i timen og takting mellom linje
1+2 og 3+4 oppnår en å gi trafikantene i sentrum og ved
Kanebogen senter korte ventetider mellom avgangene.
Særlig fra sentrum og sørover, og fra Kanebogen og nordover.

Mer konkurransedyktig busstilbud
Hovedløsningen som vi presenterer medfører 35
prosent vekst i vognkilometer, og 41 prosent økning
i vogntimer i rute sammenliknet med i dag. Med
det stabile, forenklede og mere regionalt orienterte
linjenettet vil dette gi et betydelig kvalitetsløft i busstilbudet på virkedager:
• Trafikkeringstiden med minst 1 avgang pr time
utvides til ca kl 6.30–23 (med start kl 7 på linje 6, og
tilbud til kl 24 på linje 2, 4 og 5)
• 2 avganger pr time i hver retning på linje 1, 2, 3 og 4,
ca kl 7–20 (fra ca kl 6 på linje 2)
• Fast timetrafikk med forsterkninger i rushtider og
for fergebetjening på linje 5
• 1,5 avganger pr time i hver retning på linje 6 (kl 7–20)
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•

Stive minuttall på alle linjene i periodene med
normal trafikk.
Denne økningen i tilbudet er av samme størrelsesorden
som forutsatt i transportanalysen for Harstadpakken,
men er trolig bedre geografisk fordelt i forhold til
markedspotensialet. Transportanalysens forutsetning
om kvartersruter i rushtidene til/fra Stangnes oppnås
i forslaget for hele dagen ved taktingen av linje 3 og 4.
Kvartersruter oppnås også på alle fellesstrekningene for
linje 1+2 og 3+4.
Dersom det nye tilbudet skaper så mye ny trafikk
i rushtidene at det blir behov for flere avganger, kan
dette løses ved tilleggsavganger, om nødvendig
ved flytting av avganger fra andre perioder med lav
kapasitetsutnyttelse (med svekkelse av tilbudet ved
lavtrafikk).
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Antall busser pr time i Harstad sentrum, ankomster og avganger, fredager 2012 / 13
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Figur 7 Antall busser som ankommer og avgår fra Harstad sentrum pr time på virkedager i følge rutetabellene for dagens
linjenett. Med rødt er det vist avganger som kun kjøres på skoledager, og en ser at disse bussene forårsaker toppbelastningene med buss i byens sentrum.

Skoleskyss – en del av det ordinære busstilbudet
Utgangspunktet for busskonseptet er at det aller meste
av skoleskyssen skal kunne avvikles som en del av
det ordinære busstilbudet. Alle skolene i Harstad (på
Hinnøya) ligger i nærheten av en holdeplass i det nye
nettet. Med halvtimestrafikk trenger ikke skolene å
flytte noen skoletider mer enn 15 minutter i den ene
eller andre retningen for å kunne passe med bussens
rutetider. Dessuten trenger ikke alle skysselever å
kjøres helt til skoleporten. Tvert imot, er det gunstig
for helse og lokal trafikksikkerhet om de må gå strekningene nærmest skolene, slik elevene uten skyss må
gjøre. Unntaket er naturligvis de få elevene som trenger
skyss av helsemessige grunner, men de får tilpasset
skyss med taxi.
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Skoleskyssen er en viktig dimensjonerende faktor
i dagens bussnett. Særlig om morgenen er det mange
avganger som kun kjøres på skoledager, se figur 7. Med
denne døgnfordelingen, og siden skoledagene bare
utgjør 190 av årets ca 250 virkedager, får mange av
bussene liten utnyttelse gjennom året.
Vi har analysert skysselevenes reisemønster
(bosted og skolested) for skoleåret 2012/13. De bestilte
skoletransportene innenfor vårt planområde utgjør,
i gjennomsnitt for skoleåret, 1673 reiser pr skoledag
(til og fra skolen er to reiser). Siden billettstatistikken
for 2012 viste 1458 skolereiser pr skoledag, er det altså
et frafall av bestilte reiser på om lag 13 prosent som
skyldes sykdom og andre forhold.
Det var ca 600 bestilte reiser pr skoledag til og fra
de tre videregående skolene Heggen, Stangnes og Rå
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(ved Borkenes) for elever som bor i vårt planområde.
Langt de fleste av disse kan avvikles med den foreslåtte
linje 1 mellom Sørvik og Borkenes, og det er en fordel
for utnyttelsen av busskapasiteten at elever reiser
i begge retninger mellom Borkenes og Harstad.
Gangavstandene til linje 1 fra de tre skolene er akseptable for denne aldersgruppen, men ved Stangnes og
Heggen skoler kan elevene også velge andre av de nye
busslinjene på mer nærliggende holdeplasser, om det
passer bedre. Linje 2 og 3 er de linjene som passer best
for de som ikke vil eller kan bruke linje 1.
Grunnskoleskyssen er mer spredt, siden det dreier
seg om 11 skoler i planområdet, men med ulike klassetrinn. Skolestrukturen styrer mye av reisemønsteret.
De to skolene med flest skysselever er Harstad skole i
sentrum (331 bestilte reiser pr skoledag) og Kila skole
sør i planområdet (284 reiser). Harstad skole ligger
sentralt i bussnettet og betjenes av 5 av de seks linjene i
konseptet. Kila skole betjenes i konseptforslaget av linje
1, som også vil betjene majoriteten av skysselevene på
videregående skole.
Bergseng og Hagebyen skoler ligger slik i forhold
til sine opptaksområder at de har begrenset nytte
av det nye linjekonseptet. Bergseng er blant annet
barneskole for barn som bor i Kasfjord og Aun, samt
for Tømmeråsen, Tennvassåsen, Sørli m.fl. sør for
skolen. De samme områdene har sine ungdomstrinn på
Hagebyen skole, som kun har klassetrinn 8–10. Dermed
må barn som bor i strøket rundt Hagebyen skole gå de
første syv skoleårene på Harstad skole. Inntil trafikkfarlige skoleveier er utbedret, får barna i denne delen
av byen skoleskyss, selv om det er få som oppfyller
kravene til avstand mellom hjem og skole.
En skolestruktur med den mest sentrale Harstad
skole som ungdomsskole, og Hagebyen som barneskole, ville ha gitt mindre skyssbehov, og flere skoletransporter kunne vært dekket via mating til det
nye bussnettet. Med dagens struktur, må en fortsatt
operere med to ekstra skolebusslinjer fra de nevnte
områdene til Bergseng og Hagebyen skoler.
Helt sør i planområdet har Sørvik skole 111 skyssreiser pr skoledag på klassetrinn 1–7, mens Kila skole
betjener 85 skyssreiser på ungdomstrinnet fra det
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samme området. En skolebussrute til og fra Sørvik
i dette området kan både betjene barneskolen og
fungere som et tilbringersystem til linje 1, som betjener
Kila skole og har endestasjon i Sørvik.
For å få en gunstig bruk av ressursene til
bussbetjening av Harstad, er det viktig at beslutninger
om skolestruktur treffes med bevissthet om konsekvenser for skoleskyss. Rent prinsipielt er det uheldig
at ansvaret for skoleskyss og skolestruktur er oppdelt
mellom kommunen og fylkeskommunen.
Forsterkning av hovedkonseptet på skoledager
Uavhengig av ansvarsdelingen, og med dagens skolestruktur og elevtall, vil skoleskyssen trolig kreve
følgende forsterkninger av hovedkonseptet med de
seks faste busslinjene på skoledager:
• Linje 1 vil trenge 2–3 avganger ekstra på skoledagene i begge retninger morgen og ettermiddag.
• Linje 2 og 3 vil trenge 1–2 avganger ekstra
• Det trengs ekstra mate- og skolebusser fra Aun/
Kasfjord (dagens linje 290) og Tømmeråsen,/
Tennvassåsen/Søli (dagens linje 275) til Bergseng og
Hagebyen skoler, og evt. videre via Harstad skole til
sentrum.
• Det trengs en ekstra mate- og skolebussrute i søndre
del av kommunen til Sørvik skole der det også må
legges til rette for omstinging til fra linje 1 for reiser
til/fra Kila skole og resten av byområdet.
Utover dette er trolig skoleskyssbehovet så vidt spredt
og lite at det kan dekkes av det nye bussnettet, eller
med taxiskyss av enkeltelever og små grupper.
Supplerende tilbud i distriktene
og til/fra andre regioner
Etableringen av det nye bussnettet med 6 linjer bør
lede til en gjennomgang av tilbudet i distriktet som ikke
dekkes av dette nettet, og da er det ikke nok å nøye seg
med betjeningen av skolereisene. For å effektivisere
det samlede bussnettet og støtte opp under halvtimes
trafikk på linje 1 utenom rushtidene, bør det legges
opp til omstigning med lokale distriktslinjer i Borkenes
og eventuelt Gåra og Åsegarden i vest, og i Sørvik (fra
Borkenes–Storvatnet–Fauskevåg) i sør. Ved omstigning
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til linje 5 i Ervika kan en også redusere parallellkjøringen fra/til Kasfjord og Aun. Når en setter opp busser
for å dekke alle fergene på Stornes, vil det være ledig
plass på linje 5 for disse reisene.
Ved at en ikke trenger å kjøre alle distriktslinjene
parallelt med byens bussnett helt inn til og fra Harstad
sentrum, kan det frigjøres ressurser for å styrke busstilbudet til de lokale sentrene utenfor byen.
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4
Regionens stamme – linje 1 og 2
Samordnet rutetabell med lang fellesstrekning
Linje 1 og 2 utgjør stammen i det nye bussnettet for
Harstad og omland. Begge linjene følger Rv 83, som er
den mest direkte veien gjennom byområdet. Det gir
kortest reisetid til og fra byens sentrum, og gjennom
hele byen. Det forutsetter at bussene sikres god og
pålitelig fremkommelighet på hele strekningen, om
nødvendig ved egne bussfelt og/eller lyssignaler som
prioriterer grønt lys for bussene.
På den lange fellesstrekningen mellom Medkila i
sør og Bergselva i nord får de reisende dobbel frekvens
ved at rutetidene for de to linjene blir samordnet. Altså
15 minutter mellom avgangene det meste av dagen på
virkedagene, slik vi forutsetter at normalproduksjonen
bør være. I tillegg vil skolereisene kreve noen ekstra
avganger ved skolestart og skoleslutt.
Figur 8 viser forslag til holdeplasser og kjøretider på
de to linjene. Kravene om faste minuttall med avganger
hvert kvarter på fellesstrekningen, samt hensynet
til effektiv bruk av busser og bussførere, er med på å
styre lengden på linjene sør og nord for fellesstrekningen. Kjøretidene bygger på dagens rutetider til og
fra sentrum, med like god fremkommelighet i begge
retninger, også i rushtidene. Det er foreslått noen
mindre justeringer av holdeplasser.
Med økt trafikk må det forventes at det blir flere
og lengre underveis stopp enn i dag, slik at det er lite
realistisk å forvente betydelig kortere kjøretid enn i dag.
En generell fartsøkning på 20 prosent, som forutsatt i
Harstadpakkens transportanalyse, er trolig vanskelig å
oppnå i praksis. Selv om mer bussvennlige holdeplasser
og universell utforming, enklere, pengeløst takstsystem
og bredere/flere dører på bussene, kan bidra til å
begrense tiden som trengs på holdeplassene.
Linje 1 – Borkenes – Sentrum – Sørvik
Linjen kjøres på 55 minutter, slik at det bare trengs to
busser for å tilby timetrafikk. Av hensyn til dette, og
taktingen på fellesstrekningen med linje 2, bør linjen
starte i Borkenes sentrum, og ikke på Trastad, som vi
også har undersøkt. Det foreslås etablert ny endeholdeplass i Nyveien, som vi har kalt Borkenes skolesenter,
samtidig som dagens Borkenes holdeplass flyttes et lite
stykke østover. Som kommunesenter foreslås Borkenes
etablert som et knutepunkt for lokale busser i Kvæfjord
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kommune, slik at alle reisende til og fra Harstad
benytter linje 1.
På strekningen mellom Borkenes og Harstad
sentrum foreslås det lokale busstilbudet lagt opp med
tilbringertrafikk med småbuss og/eller taxi til og fra
Gåra og Åsegarden holdeplasser på linje 1.
Sør for Harstad sentrum, som omtales i eget
kapittel, kan tilgjengeligheten til det gode busstilbudet
på linje 1 og 2 eventuelt forbedres ved nye holdeplasser
på Rv 83 ved Nerbotnveien (Småbåthavna, ved eksisterende undergang) og Langnes (eksisterende bro). I
tillegg kommer en ny løsning ved Kanebogen senter,
som omtales i kapittel 8.
Sør for Kanebogen følges traseen for dagens linje
250 på Rv 83 til Medkila og Ruggevikneset, og på Fv 4
via Kilbotn til Sørvik. Endepunktet foreslås anlagt
i nærheten av Sørvik skole, der det også kan være
mulighet for omstigning til/fra lokal tilbringer med
småbuss/taxi i søndre del av kommunen.
Linje 2 – Berg – Sentrum – Ruggevik
Linjen kjøres på 25 minutter, slik at det bare trengs en
buss for hver avgang pr time. Det meste av reguleringstiden på 10 minutter pr time tas ut i søndre ende, siden
Berg betjenes ved en enveis sløyfe i boligområdet, der
en bør unngå ekstra tidstap for passasjerene gjennom
regulering med reisende i bussen. På Berg foreslås
bussløyfen lagt via Rypelia i Gamle Ridevei og med
flytting og sanering av holdeplasser i området, siden
de ligger svært tett i dag. Berg holdeplass ligger ellers
svært nær holdeplassen for linje 5 ved Bergsodden. I
Berg viser kommunens arealplan et lokalt bydelssenter,
og det foregår dessuten en del utbygging. Dette er en
del av motiveringen for å la linje 2 gå hit.
Sørover fra Berg følger linje 2 fellesstrekningen
helt til Medkila sør for Kanebogen. Derifra til Ruggevik
betjener den både eksisterende og nye boligområder
og ca 300 arbeidsplasser hos Statoil Medkila, eventuelt
annen virksomhet dersom Statoil flytter. Fra Medkila
og sørover er det prosjektert en bussvei, og ytterligere
boligutbygging med en gjennomgående busstrasé. Det
er viktig at detaljløsningene i det nye, lokale veinettet
legges godt til rette for effektiv og god bussbetjening.
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Åsegarden øst
Indre Kilhus
Kilhus
Ytre Kilhus
By
Tofta
Bergseng
Bergseng skole
Stalheimvn. sør

Borkenes

1
Regulering 2 min.
+ Borkenes skolesenter
Rå vg. skole
Borkenes u-skole
Øvre Huseby
+ Borkenes sentrum
Rå
Strand
Strandelva
Ytre Gåra
Gåra
Indre Gåra
+ Storhågen
Skallan
Prestlahaugen
Bjørklund
Sæteråsen
Sollia
Raudmyra
Åsegarden
Åsegarden øst
Indre Kilhus
Kilhus
Ytre Kilhus
By
Tofta
Bergseng
Bergseng skole
Stalheimvn. sør

1
Rypelia +
Lamoveien +
(tidl. Stalheimveien nord)
2

15
16
17
18
19

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14

6
6
7
8

Berg

2
0
Svaleveien +
1
Rypelia +
Lamoveien +
(tidl. Stalheimveien nord)
2

15
16
17
18
19

4

5

9
11
12
13
14
14

Regulering 2 min.
Berg
Lerkeveien
Gamle Ridevei
Haganveien vest +
Bergsbakken øst
Bergsbakken vest
Skarpsnobakken
Bergsbakken
Lamoveien (dagens)

Meisestubben
Svanehalsen

20 Bergselva
Almeveien
Hasselveien
Langsletta
6
21 Mokneika
6
21 Sama +
7
22 Sama øst
Jonas Lies gate
8
23 Harstad skole
Lorry
x� Kulturhuset
x Håkons gate
Sjøgata
9
24 Harstad sentrum +
11
26 Rådhuset +
12
27 Byskillet
13
28 Sjøkanten
14
29 Småbåthavna +
14
29 Langnes +
Fredly
15
30 Kanebogen +
16
31 Kleiva
17
32 Storåkeren
Figur 8 Forslag til holdeplasser
og33kjøretid
for linje 1 og
18
Medkila
2. Holdeplasser som foreslås nedlagt på grunn av nærhet
til annet stoppested eller omlegging av traséen, står i grå
Strandåkernsom19er nye eller flyttet,
34 Osneset
tekst. Holdeplasser
er markert
Høgholtet
19
35 Holtet
med et pluss +.
Steinbakken
Nerhågen
+ Statoil Medkila 20
35 Nedre Holtet
Holtet
36 Kaibakken
Sildrevegen 21
36 Breivika Rv 83
Kolmilhågen 22
37 Ruggevikneset
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Vangen 23
38 Kilamyra Rv 83 +
Breivika 24
Kilamyra
Mølnåsen
39 Kila
Ruggevik 25
40 Kila skole

15
16
17
18
Strandåkern
Høgholtet
Steinbakken
+ Statoil Medkila
Holtet
Sildrevegen
Kolmilhågen
Vangen
Breivika
Mølnåsen
Ruggevik
Regulering 8 min.

20 Bergselva
Almeveien
Hasselveien
Langsletta
21 Mokneika
21 Sama +
22 Sama øst
x� Jonas Lies gate
x 23 Harstad skole
Lorry
Kulturhuset
Håkons gate
Sjøgata
24 Harstad sentrum +
26 Rådhuset +
27 Byskillet
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29 Langnes +
Fredly
30 Kanebogen +
31 Kleiva
32 Storåkeren
33 Medkila

19
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34
35

20

35
36
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21
22
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25

2
Ruggevik
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4

0

Haganveien vest
Bergsbakken øst
Bergsbakken vest
Skarpsnobakken
Bergsbakken
Lamoveien (dage

Osneset
Holtet
Nerhågen
Nedre Holtet
Kaibakken
Breivika Rv 83
Ruggevikneset
Kilamyra Rv 83 +
Kilamyra
Kila
Kila skole
Oldra
Gamtoftveien
Jota
Leholla
Kilbotn
Skallen
Kraftstasjonen +
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Likollen
Brustad
Nordvika
Melvik
Gjotahågen
Sørvika (Rv 83)
Sørvika Fv 14 +
Sørvik skole
Regulering 6 min.

39
40
42
43
45
50
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52
53
54

55
56

1
Sørvik
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5
To bypendler i Seljestadveien – linje 3 og 4
Samordnet rutetabell for kortere reiser
gjennom byen
Linje 3 og 4 utgjør hovedtilbudet for korte reiser
gjennom byen og til/fra sentrum. Begge linjer
betjener Stangnes og Kanebogen senter, og de følger
Seljestadveien sør for sentrum. Fellesstrekningen går til
Sama Øst nord for sentrum, der de grener av til hver sin
side i det sentrumsnære byområdet.
Som for linje 1 og 2 foreslås rutetidene lagt opp med
full takting på fellesstrekningen, som gir fire avganger i
timen det meste av trafikkeringstiden. Dette er spesielt
viktig for disse to linjene, som betjener ganske korte
reiser der ventetidene vil utgjøre en betydelig andel av
samlet reisetid med buss.
Figur 9 viser forslag til holdeplasser og kjøretider på
de to linjene. Kjøretidene tillater at begge linjene kan
betjenes med én buss hver pr timeavgang. Rutetidene
bør fastlegges slik at en både får jevn takting, mulighet
for å betjene alle fergene på Stangnes fergekai, og
slik at en unngår lang reguleringstid på enveis sløyfe i
endene. Forslaget til faste minuttall vist i figur 6 foran,
passer med alle tre kravene.
Linje 3 – Trondenes – Sentrum – Kanebogen –
Stangnes
På Trondenes følger konseptet opp allerede besluttet
løsning med samling av betjeningen til en toveisrettet
trasé i Fv 6, Hagebyveien, og med snuplass ved den
gamle holdeplassen Ringbergveien. Kort kjøretid og
hensynet til å minimalisere reguleringstiden i den
enveisrettede endesløyfen på Stangnes, gjør at reguleringstiden på Trondenes blir 9 minutter. Driftsmessig
er det derfor lite i veien for fortsatt å kjøre de siste 650
meter til den gamle snuplassen inne på Trondenes.
Sør for sentrum betjenes strekningen Seljestadveien
– Kongsveien – Mercurveien – Rødbergveien omtrent
som i dag helt til Kanebogen. Det er ikke lagt opp til
noen forsinkende omvei via Øvre Gansås, som på en del
avganger i dag. Det foreslås at Harstadbotten holdeplass flyttes til rett nord for krysset med Landsåsveien,
slik at den også kan betjene linje 5 i tillegg til linje 3 og
4. Selv om rutetidene ikke alltid vil passe, så gir det en
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bedre omstigningsmulighet som kan være nyttig for
noen reisende til/fra Landsås, Dalsletta og Fagerlia.
Linje 3 og 4 bidrar til den gode betjeningen av
Kanebogen senter på vei til og fra Stangnes. På
Stangnes betjenes eksisterende enveis sløyfe med
avstigning til den videregående skolen før bussen kjører
inn på sløyfen, og påstigning på nedsiden av skolen når
bussen kjører tilbake på vei mot sentrum og Trondenes.
Det forelås avsatt 2 minutter til regulering i sløyfen på
Stangnes.
Linje 4 – Blåbærhaugen – Sykehuset – Sentrum –
Kanebogen – Stangnes fergekai
Linje 4 følger samme trasé og rutefrekvens som linje 3
mellom holdeplassene Torvhågveien på Stangnes og
Sama Øst på nordsiden av sentrum.
I nord kjøres den Åsveien og St. Olavs gate for å
betjene Sykehuset. Der foreslås holdeplassen flyttet så
nær krysset med Skarveien som mulig, slik at den også
kan betjene Heggen videregående skole. Denne holdeplassen, og en foreslått ny holdeplass i St. Olavs gate
sør for Erikstadgata, vil være felles med linje 5.
Fra Sykehuset kjøres linje 4 i begge retninger (i dag
kjøres den kun enveis) i Skarveien forbi Folkeparken.
Det foreslås et nytt stopp ved Heggenveien for å
forbedre dekningen av boligområdene i øvre Seljestad.
Veien over skaret til Blåbærhaugen foreslås kun tillatt
for toveis trafikk med buss. Det foreslås en justering
av de tre holdeplassene, slik at ulempen med enveis
sløyfe og reguleringstid på 9 minutter ikke rammer
passasjerene. Denne linje-enden ”tåler” altså en viss
forlengelse, som eventuelt kan utnyttes til å utvide
boligområdet her mot vest eller nord uten at det krever
noen ny linje.
Løsningen medfører at det ikke lenger kjøres enveis
buss i Skogveien. Noen boliger vil dermed få litt økt

Figur 9 Forslag til holdeplasser og kjøretid for linje 3 og
4. Holdeplasser som foreslås nedlagt på grunn av nærhet
til annet stoppested eller omlegging av traséen, står i grå
tekst. Holdeplasser som er nye eller flyttet, er markert
med et pluss +.
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Blåbærhaugen

4
Østenbekkveien
Regulering 9 min.
+ Blåbærhaugen
Heggebærsvingen
+ Skogveien
Baklia
+ Østenbekkveien
Blåbærhaugen
Folkeparken
Trillingen
+ Heggenveien
Harstad sykehus
+ Sykehuset
Heggen vg. skole
Gullhaugen
+ Erikstadgata
Harstad kirke
Harstad stadion

Trondenes

3
0

0
1
2
2

1
1
2
3
3

3
4

4
5
5

4
5
6
7
8

9
11
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15
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17
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Skavdalsveien +
Stangnes fergekai
Regulering 5 min.

Sama øst
Jonas Lies gate
Harstad skole
Lorry
Kulturhuset
Håkons gate
Sjøgata
Harstad sentrum +
Rådhuset +
Byskillet
Sara Hauges vei
Buveien
Seljestad skole
Nerbotnveien
Harstadbotn +
Bratta
Langnesveien
Russevika
Fredly
Gansåsbotn
Aspenveien
Gansåsveien +
Åsmyrveien
Gamle Stangnesvei
Toppen
Stangnesveien
Kanebogen +
Torvhågveien

22
23

4

Regulering 9 min.
Ringbergveien
Trondenes kirke +
Folkehøgskolen +
Blåveisbakken
Revsbakken
Skjærveien
Hagebyen skole +
Hagebyen skole
Krokusbakken
Roseveien
Trondeneskleiva
Skrubbhågen +
Naustveien
Skrubbhågen
Stikkveien

22
Holmen
Åkervika

Stangnes fergekai

gangavstand i forhold til i dag. Til gjengjeld blir det
langt flere avganger i begge retninger på Sama eller
Mokleiva holdeplass på Rv 83, altså en tilbudsforbedring også for dette området.
I sør får linje 4 en kort strekning ned til Stangnes
fergekai. Ny holdeplass foreslås ved Skavdalsveien, slik
at linjen også betjener eksisterende næringsvirksomhet
i området. Dette vil bli en viktig holdeplass for byens
bussnett dersom Statoil eller andre større virksomheter
flytter sine kontorer til dette området.
Siden det bare vil være fergetrafikk på hver tredje
bussavgang på linje 4, vil det være ledig busskapasitet
som kan utnyttes ved å bygge mye ny virksomhet ved
Kanebogen senter og i Stangnes Næringspark. Utvikling
av kollektivsystemet og arealbruken kan her spille
svært godt og effektivt sammen.

Stangnes vg. skole
23
23
24

Bratthammaren
Fruhallarn
Stangnes +
Regulering 2 min.

3
Stangnes
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6
Supplering der markedet er svakest – linje 5 og 6
Supplerer tilbudet der trafikkgrunnlaget er svakest
De fire hovedlinjene 1–4 betjener det meste av
markedet for reiser med buss i Harstad og omegn,
men de dekker ikke alle boligområdene som har
bussbetjening i dag. De dekker heller ikke Stornes
fergekai, der en ønsker å forbedre tilbudet slik at det
blir buss til og fra alle fergene.
Som et svar på disse utfordringene, er det foreslått
to nye linjer, linje 5 og 6. De er laget slik at de bidrar til
å utvide hele bussnettets dekningsområde gjennom
tilrettelegging for felles byttepunkter med de fire andre
linjene. Dessuten skal det være best mulig samsvar
mellom etterspørsel og tilbud i ulike deler av linjene,
og de skal ha en kjøretid som tillater effektiv bruk av
buss og fører. Sammen med hensynet til samspillet
med fergene på Stornes, har dette resultert i forslag
om forsterket timetrafikk eller 40 minutters intervall
mellom avgangene, og ikke 30 minutter som på linje
1–4. Figur 10 viser forslag til holdeplasser og kjøretider
for linje 5 og 6.
Linje 5 – Stornes fergekai – Sentrum – Sykehuset –
Harstadbotten – Dalsletta – Fagerlia
Linje 5 har en kjøretid som gjør det mulig for en enkelt
buss å betjene linjen med fast timetrafikk. Men rutetabellen bør styres av hensynet til sømløs overgang
mellom ferge og buss på Stornes. Hvordan dette kan
oppnås er beskrevet i kapittel 3.
Siden dette representerer en betydelig tilbudsøkning på strekningen mellom Harstad sentrum og
Stornes, bør det om mulig legges opp til at reiser til/fra
Kasfjord og Aun betjenes med småbusser eller taxi til og
fra Ervik, der en kan stige om til linje 5 minst én gang i
timen. Ressurser som spares på mindre parallellkjøring
til og fra sentrum, kan eventuelt benyttes til å styrke det
lokale tilbudet i Kasfjord og Aun.
Sør for sentrum gir linje 5 et forbedret tilbud til
Sykehuset og Landsås – Dalsletta – Fagerlia, sammenliknet med i dag. Dette oppnås ved å kjøre bussene i
begge retninger via den nye Rådhuset holdeplass i Hans
Egedes gate (se kapittel 7 om sentrum), Eriks gate og
Harstadgårdsveien opp til St.Olavs gate. Dette er en
bratt bakke, som benyttes av enkelte skolebusser også
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i dag. Men den må ha særlig godt vintervedlikehold.
Om nødvendig, er det mulig å utjevne stigningen noe
ved inngrep i terrenget. Uten denne strekningen vil en
ikke oppnå like god betjening av Sykehuset og like god
sammenheng i bussnettet.
I St. Olavs gate foreslås noen justeringer av holdeplassene. Landsåsveien benyttes opp til og ned fra
Dalsletta. Linje 5 foreslås kjørt helt frem til Fagerlia,
med snuplass ved Landsåshallen med gangavstand til
boliger i Fagerlia og Utsikten. Toveis kjøring i samme
trasé anbefales å erstatte dagens enveis sløyfe, da det
gir vesentlig bedre betjening av Dalsletta og de andre
boligområdene øverst i åsen.
Linje 6 – Kanebogen – Øvre Gansås/Grønnebakkan/
Medkila
Linje 6 supplerer linje 1–4 i den sørlige delen av byen,
til fordel for de som bor i områder som ligger litt langt
unna hovedlinjene, og med betydelige høydeforskjeller
til holdeplassene som de betjener. Ved å lage linje 6
som en lokal busslinje med Kanebogen som knutepunkt
med tilrettelagt omstigning til de andre linjene der,
kan en tilby dette uten å ta for mye av ressursene som
trengs til å drifte hovednettet.
Rundturen Øvre Gansås – Kanebogen –
Grønnebakkan – Kanebogen – Medkila – Kanebogen
– Øvre Gansås kan fullføres på 40 minutter. Det er altså
nok med én buss for å kunne tilby én avgang hvert
40. minutt. Dette forutsetter en effektiv løsning for
Kanebogen knutepunkt, uten forsinkelser forårsaket av
biltrafikken eller uheldig lokalisering av stoppesteder.
Linje 6 kan trolig mest effektivt kjøres med en
småbuss.

Figur 10 Forslag til holdeplasser og kjøretid for linje 5 og
6. Holdeplasser som foreslås nedlagt på grunn av nærhet
til annet stoppested eller omlegging av traséen, står i grå
tekst. Holdeplasser som er nye eller flyttet, er markert
med et pluss +.
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Stornes fergekai

Øvre Gansås

5

6
Regulering 8 min.
Stornes fergekai
Årnes
Bakkebuneset
Røykjenes
Flotta
Undlandet
Vågen
Ervik
Gamneset
Vika
Landvindsbukta
Bergsodden
Haganveien øst +
Kulseng
Bergselva
Almeveien
Hasselveien
Langsletta
Mokneika
Sama +
Sama øst
Jonas Lies gate
Harstad skole
Lorry
Kulturhuset
Håkons gate
Sjøgata
Harstad sentrum +
Rådhuset +
Erikstadgata +
Gullhaugen
Sykehuset +
Harstad sykehus
Heggen vg. skole
Pensjonisthjemmet
Rollnesveien
Seljestad +
Buveien
Bjørk allé
Skoleveien +
Botnveien
Harstadbotn +
Bratta
Ramneberget
Landsås
Nilsheimveien
Elgtråkket
Dalsletta
Fagerlia / Landåshallen +
Regulering 2 min.
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Regulering 0 min.
Øvre Gansås
Glugghaugen
Vollen
Aspenveien
Gansåsveien +
Åsmyrveien
Gamle Stangnesvei
Toppen
Stangnesveien
Fredly
Kanebogen +
Kanebogen skole
Stortanen
Gneisveien
Grønnebakkan
Geitberget
Gabbroveien
Kvartsveien
Gneisveien
Stortanen
Kanebogen skole
Kanebogen +
Fredly
Listubben
Øverland
Skorsteinen
Storåkeren
Natthusveien
Einhågen
Einebakken
Linåkeren
Maistuveien
Høgholtet
Strandåkern +
Regulering 2 min.
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6

6

Medkila

Øvre Gansås

… og tilbake til Kanebogen og
Øvre Gansås uten å kjøre
om Grønnebakkan
Grønnebakkan

6
Kanebogen

5
Fagerlia

6
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Strandåkern
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7

Berg 2

Vitalisere Harstad sentrum
Enkelt, effektivt og oversiktlig
i et attraktivt bysentrum
Løsningene for busstrafikken og passasjerene i sentrum
av Harstad er helt avgjørende for hvor godt og konkurransedyktig tilbudet kan bli. Ingen byer har suksess
med sine busser i konkurranse med bilen uten effektive
og attraktive løsninger i bysentrum. Fem av de seks
linjene i det nye konseptet kjøres i pendel gjennom
Harstad sentrum. Det er svært viktig at bussene får
en enkel og direkte trase gjennom sentrum, med et
minimum av forsinkelser fra biltrafikken.
Samtidig bør den sentrale bussholdeplassen legges
på et oversiktlig og romslig sted, der ventende passasjerer kan bidra til bylivet og dra nytte av servicetilbudene i sentrum. Da framstår også bussen som et
lett tilgjengelig og attraktivt tilbud for reiser til og fra
sentrum. Buss er en langt mer arealeffektiv transportløsning enn bilkjøring med tilhørende behov for store
parkeringsarealer. Slik kan flere mennesker komme
til byens sentrum og det blir mer plass for ytterligere
bebyggelse og aktiviteter.
Løsningen for bussene bør inngå i en samlet strategi
for sentrums utvikling, med en plan for bruken av
gatene og arealene som frigjøres ved at en ikke lenger
trenger noen sentral tomt for en busstasjon eller for
oppstalling av ventende busser. Slik er omleggingen
av bussystemet et nøkkelprosjekt for vitalisering av
Harstad sentrum.

Sentrum

4

Blåbærhaugen

5

Fagerlia

En hovedtrase for alle ruter og passasjerer –
uforstyrret av biltrafikk
Figur 11 viser den delen av det anbefalte bussnettet
som det skal legges til rette for i sentrum av Harstad:
Fem gjennomgående busslinjer, som under normaltrafikk til sammen vil ha ca 10 avganger i timen i hver
retning.
Den beste løsningen for bussystemet og hensynet til
utviklingen av et mer attraktivt og levende bysentrum,
er etter vårt syn vist i figur 12 og 13. Hovedgrepet
for trafikksystemet stemmer med løsningene for det
samlede bussnettet og de kjøre- og rutetidene som
trengs for dette.

Figur 11 Linjene som sentrum skal betjene.

Øvre
6 Gansås

Ved å skille busstraséen fra hovedtyngden av biltrafikken i sentrum oppnås det god og stabil fremkommelighet for bussene og kort og direkte kjørevei. Ved
attraktive plasseringer av holdeplasser på sentrale
steder i forhold til reisemarkedet får bussbrukerne en
liten, men viktig, konkurransefordel fremfor bilistene i
bysentrum.
I søndre del av sentrum legges busstraseen til Hans
Egedes gate, med en ny holdeplass ved Rådhuset, som
også betjener alle fem linjer. Linje 1–4 betjenes også av
en felles holdeplass ved Byskillet, like nord for rundkjøringen ved innslaget til den nye veitunnelen under byen.
Biltrafikken bruker i hovedsak Storgata, som i dag.
I nordre del av sentrum følges dagens busstrasé
sammen med biltrafikken, men driften effektiviseres
ved at det kun blir to holdeplasser, ved Harstad skole
og Sama Øst, like før linje 3 og 4 svinger av til/fra
henholdsvis Trondenes og Sykehuset/Blåbærhaugen.
Med ca 300 og 450 meter mellom holdeplassene, blir
det likevel god dekning av sentrums nordre del og ut
mot sjøkanten.
Figur 13 viser hvordan bussløsningen kan innpasses
i selve sentrumskjernen, med etablering av holdeplass

Grønnebergan 6
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Kanebogen
senter

6 Medki
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Sama

Sama øst
Harstad skole
Harstad stadion

Harstad kike

Harstad
sentrum

Rådhuset
Erikstadgata
Busstraseer
Busstrasé for vending av
busser i sentrum
Heggenveien
Trillingen

Hurtigbåt

Byskillet

Sykehuset
Hovedvei med tunnel
Miljøprioritert samlegate

Figur 12 Forslag til overordnet trafikksystem sentralt i byen, etter at det nye busskonseptet er tatt i bruk, og ny hovedveitunnel er bygget mellom Byskillet og Sama. Tunnelen avlaster bysentrum for gjennomkjøring og tungtrafikk, og
frigjør gatekapasitet, slik at bussene kan få en direkte trase gjennom sentrum med små forstyrrelser fra biltrafikk.
(Grunnlagskart: kart.finn.no)

Sentrum midt i Strandgata, på et av kvartalene der det
i dag er gågate. Denne delen av Strandgata anbefales
omregulert til bussgate på kjørbart gangareal. Som
følge av planlagt takting av rutetidene, vil det sjelden
komme mer enn én buss av gangen samtidig på holdeplassene. Selv om det skulle komme noen busser ekstra
i rushtidene, vil busstraséen være tom for busser det
aller meste av tiden, siden bussene kun skal stoppe for
å ta opp og sette av passasjerer. Med inntil ett minutt
oppholdstid pr buss, vil minst to tredeler av tiden løpe
uten at det er noen buss til stede i gaten. Dette gjør
at det er gunstig å velge en løsning med bussgate og
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holdeplass på kjørbart gangareal, som da fritt kan
benyttes av gående når bussene ikke er der.
Løsningen i Harstad gir god kapasitet og fleksibilitet
for bussdriften, ved at det er mulig for busser å vente en
kort stund i bussgaten i kvartalene like før de kjører inn
på den sentrale holdeplassen.
Figur 14 viser eksempler på løsninger i noen byer
med buss i gågater og bussknutepunkt på sentrale
plasser og torv, som demonstrerer at dette kan være
en attraktiv og god løsning også i større byer med
vesentlig tettere busstrafikk enn det en vil ha i Harstad.

29

Hurtigbåt

P

Harstad sentrum
holdeplass

Fotgjenger/syklist -areal

Holdeplass for busser
med bagasjerom

Mulig
ny bebyggelse

Turistbusser

Busstrasé
Busstrasé for busser
som ender i sentrum
Samlegate for biltrafikk

Trillingen
Figur 13
Forslag til løsning for trafikksystem og gatebruk i Harstad sentrum. Det anbefales etablert en busstrasé som
kollektivgate gjennom en utvidet fotgjengersone i sentrum, med felles gateholdeplass for alle bussene i sentrum. Lokal
biltrafikk ledes til en miljøprioritert sentrumsring, som delvis også brukes til å vende ekspress- og turistbusser, samt
ekstra innsatsbusser som ikke skal pendle gjennom sentrum. Dagens busstasjon kan gjerne benyttes til videre utvikling
av sentrum, med ny bebyggelse på en av de flotteste tomtene. (Grunnlagskart: harstad.kommune.no)

Stopp- og snumuligheter for andre busser
Forslaget til gatebruksplan for Harstad sentrum tar
også hensyn til at det vil være noen busser i sentrum
som ikke pendler gjennom byen. Dette kan være ekstrabusser i det ordinære linjenettet, ekspressbusser med
behov for av- og pålasting av bagasje i eget bagasjerom,
samt turistbusser. De siste skal blant annet betjene
turister som reiser med Hurtigruta eller med andre
operatører.
I figur 13 vises en kort kjørerunde som disse
bussene kan benytte, i hovedsak sammen med biltrafikken. Skissen viser også at ekspressbussene kan få
en holdeplass i Sjøgata, rett ved kaia for hurtigbåtene,
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og at turistbusser kan vente ved kaia for Hurtigruta,
eventuelt også for cruiseskip.
Et oversiktlig trafikksystem for biltrafikk
og syklister
Sentrumsløsningen passer godt inn i hovedprinsippene for et miljøprioritert trafikksystem i sentrum
av Harstad. Hovedveibetjeningen av Harstad skjer med
Rv 83, som med Harstadpakken legges i tunnel under
bykjernen mellom Byskillet og Sama. Tunnelen skal
redusere trafikken på Rv 83 gjennom sentrum med 60
prosent, og i øvre bydel med 20 prosent.
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Göttingen

Ålborg

Bayreuth

Bad Salzuflen

Figur 14 Noen eksempler fra europeiske byer med buss i fotgjengerprioriterte områder i bysentrum.
(Fotos: Gustav Nielsen)

Dagens Rv 83 gjennom blant annet Storgata i
sentrum, skal da bygges om til en miljøprioritert bygate,
med brede fortau og sykkelfelt i veibanen. Da er det
gunstig at bussholdeplassene i Hans Egedes gate og
Strandgata ligger i et annet gateløp enn Storgata.
I den sentrale delen av sentrum er det ønskelig at
biltrafikken danner minst mulig barriere for gående
mellom sentrum og sjøkanten, så der bør en utforme
kjøreveien som miljøprioritert gate. Figur 13 viser en
fordeling av sentrums biltrafikk mellom sjøkanten og
en indre ringgate via Hvedings gate, Halvdans gate og
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Sverres gate. Da får en også god betjening av parkeringshuset ved Grottebadet.
Som en del av opprustingen av sentrumsmiljøet
foreslås det at Håkons gate i hovedsak avsettes som et
fotgjengerområde og et flott byrom med åpning mot
sjø og båthavn. Derfor foreslås sentrumsringen for bil
lagt om ved gjenåpning av kjøreforbindelsen mellom
Havnegata/Sjøgata og dagens Rv 83, uten at dette er
avgjørende for busskonseptet.
Mellom Sverres gate og den nye rundkjøringen ved
Sama må dagens Rv 83 tilpasses med både sykkelfelt og
to høystandard bussholdeplasser.
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48

haugen
Styrke utviklingen av Kanebogen senter
Knutepunkt i bussnettet – krever byplan med
bussprioritert veiløsning og høy arealutnyttelse
Det nye bussnettet bygger opp under utviklingen
av Kanebogen senter ved å skape et knutepunkt for
kollektivtransport som vil supplere Harstad sentrum.
Figur 15 viser Kanebogens beliggenhet i forhold til det
nye bussnettet. For å få en god knutepunktløsning må
dette nettet definere premissene for en funksjonell
løsning av knutepunktet. Det er også essensielt at
atkomstene fra bebyggelsen rundt knutepunktet og
frem til og fra bussholdeplassen(e), er så korte og
attraktive som mulig.
I tillegg er det viktig å utnytte den gode tilgjengeligheten til kollektivtransporten som en kan få på
dette stedet. En kvalitetsløsning for bussnettet og
passasjerene vil forsterke Kanebogens attraktivitet
som lokalisering for handel, service, arbeidsplasser
og boliger. Ved å bygge mye og tett i området rundt
knutepunktet, vil en utnytte busstilbudets kapasitet og
skape mange nye bussreiser. Slik kan dette bli et viktig
bidrag til å utvikle Harstads i dag så sterkt bildominerte
transportsystem og bystruktur i en mer bærekraftig
retning.
Alt dette vil kreve en god byplanmessig løsning som
omfatter både veianleggene og bebyggelsen i området
nærmest knutepunktet.

Øvre
6 Gansås

Stangnes

3

5

Fagerlia

Kanebogen
senter

Grønnebergan 6

Konsentrert holdeplassløsning for et urbant
knutepunkt
Statens vegvesen har, i samarbeid med Harstad
kommune og Troms fylkeskommune, startet arbeidet
med en ny løsning og reguleringsplan for utformingen
av Kanebogen krysset på Rv 83. Planene skal resultere
i en funksjonell og trafikksikker løsning for alle trafikanter, ved etablering av rundkjøringer i de to kryssene
på nordsiden av Kanebogen senterområde. Figur 16
viser Veivesenets foreløpige ideer om plassering av
holdeplasser og traséer for hovedlinjene i gang- og
sykkelveinettet, med planskilt kryssing av bilveiene.
Skissen viser fem-seks holdeplasser for bussene i
Kanebogområdet; to på Rv83, to i Stangnesveien og
en eller to i Rødbergveien, med lange gangavstander
mellom de ulike holdeplassene.
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Figur 15 Linjenettet som foreslås til betjening av Kanebogen senter og kollektivknutepunkt.

Figur 17 viser vårt alternative forslag til trafikal
løsning for Kanebogen, med et mer konsentrert kollektivknutepunkt. Det er tilpasset det nye, oppgradert
busstilbudet med pendellinjer med faste avgangstider
og økt frekvens. Figur 18 viser de ulike busslinjenes
kjøre- og stoppmønster med den nye løsningen.
Holdeplassene for linje 1 og 2 på Rv 83 er flyttet til
ny holdeplass A på sørsiden av Stangnesveien, som
betjener busser i begge reiseretninger. Det gir kort
gangavstand til nye holdeplasser, B og C, for linje 3 og
4 i Stangnesveien. Linje 6 benytter holdeplass A, selv
om det gir ekstra kjørevei gjennom begge rundkjøringene i retning fra Øvre Gansås mot Grønnebakkan.
De reisende kan da velge rasjonelt mellom de ulike
busstilbudene med linje 1, 2, 3, 4 og 6, og omstigning
blir lettvint og oversiktlig i begge reiseretninger.
Løsningen forkorter gangavstandene fra bebyggelsen på Kanebogen til holdeplassene for busslinje 1
og 2, som i Statens vegvesens skisse blir liggende langs
Rv 83. Flyttingen fører også til at de som skal reise med
disse bussene slipper å vente langs denne sterkt trafikkerte innfartsåren.

Ruggevik 2

6 Medkila
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Stangne
fergekai

4

Figur 16 Veivesenets foreløpige prinsippskisser for nytt kryss på Rv 83 ved Kanebogen, med forslag til lokalisering av
holdeplasser for buss, samt traseer for de viktigste gang- og sykkelveiene, med planskilt kryssing av Rv 83 og Fv 848,
Stangnesveien. De to kryssene skal utformes som rundkjøringer (Statens vegvesen, informasjonsmøte 12.3. 2013).

Med 40 meters lengde kan to busser stå samtidig på
holdeplass A, selv om taktingen av linjene gjør at det
sjelden blir mer enn en buss på holdeplassen på samme
tid.
Løsningen gir en mer oversiktlig gangforbindelse
mellom knutepunktholdeplassene og handelssenteret
som skal bygges rett sør for den nye holdeplassen i
Stangnesveien. Knutepunktet fremstår med en samlet
hovedatkomst for bussbrukere på nordenden av
senterområdet. Buss og senter kan spille sammen på en
enkel og oversiktlig måte. Da kan senteret inkludere et
oppvarmet venterom for busspassasjer rett ved holdeplass A i figur 17, gjerne i forbindelse med en kiosk, kafé
eller butikk, gjerne også en plass eller et lite torv.
Kryssløsningene og hele veianlegget bør utformes
med et klart bymessig preg i et tett samspill med
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bebyggelsen, slik at Kanebogen etter hvert kan fremstå
som et urbant sted. Dette oppnås gjennom valg av
geometri og materialer i veianlegget, bebyggelse som
vender seg mot veier og gater, samt fotgjengervennlige
løsninger og detaljer.
Det forutsettes at alle holdeplassene får beskyttelse
for vær og vind, rutetabeller og informasjon om alle
rutetider med linjekart. Sanntidstavler er også ønskelig.
Bussfelt som sikrer god fremkommelighet
Fordelene med konsentrasjon av knutepunktet veier
opp for ulempen med 300 meter ekstra kjørelengde for
bussene på Rv 83 via østre rundkjøring på Kanebogen.
Men det er viktig at bussenes tidsbruk til denne avkjøringen blir så liten som mulig, og at bussene kan slippe
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Rødbergveien

Rv 83

C

Stangnesveien

B

A

Rv 83

Gang-sykkelvei / fortau
Bussholdeplass, ventearealet
Bussfelt
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Figur 17 Kanebogen senter og kollektivknutepunkt. Forslag til prinsippløsning for bussholdeplasser med tilhørende bussfelt og gangveier til og fra holdeplassene.

gjennom kryssene uten forsinkelse forårsaket av biltrafikken.
Fra 100 til 30 meter fra rundkjøringen på Rv83, både
fra nord, syd og vest, bør det etableres bussfelt, som på
de siste 20–30 meterne går over i felles felt for avsvingende bil og buss. På sydsiden av Stangnesveien bør
det bli et gjennomgående bussfelt med holdeplass.
Løsningen for knutepunktet tilfredsstiller kravene
som følger av forslaget til nytt busskonsept, men kan
også fungere godt med andre rutemodeller, slik at
ruteendringer kan gjøres uten ombygging av infrastrukturen.
En rutemodell hvor også busslinjene til og fra
Stangnes kjører innom holdeplass A er vurdert, men
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anbefales ikke. Det ville bety at alle disse bussene må
kjøre innom rundkjøringen på Rv 83 før de fortsetter på
lokalveinettet. En slik ”runddans” vil være lite effektiv
og ugunstig for de reisende, selv om den ekstra kjøreveien ikke er mer enn 300 meter. Behovet for å stige
om mellom linje 1+2 og 3+4 vil ikke være større enn at
gangavstanden på ca 50 meter mellom de to holdeplassene er fullt akseptabel.
Forslaget med holdeplasser på Rv 83 anbefales altså
ikke, da det vil gi et utflytende knutepunkt med lange
gangavstander til holdeplassene, kryssing av Rv83 for
passasjerer sydover, samt mindre trivelig holdeplassmiljø langs den trafikkerte riksveien.
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fergekai

Best mulig gang- og sykkelforbindelser
Løsningene for hovedveinettet for sykkel bør ha
planskilte kryssinger av Rv 83 og Stangnesveien, slik
figur 16 viser. For å gi god tilgjengelighet til knutepunktet fra vestsiden av Rv 83, bør det også bygges
en ny gangbro over Rv83 rett syd for den nye rundkjøringen, med trygg forbindelse til Kanebogen skole. I
tillegg trengs det enklere og mer direkte gangveier og
gangfelt med plankryssing av de lokale veiene/gatene.
Som vist i figur 17 bør det etableres gangfelt over
Stangnesveien øst for den nye holdeplassen, slik at det
ikke blir mer enn 50–100 meter å gå til holdeplassene i
Rødbergveien. Også de interne gangrutene i Kanebogen
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Figur 18 Kanebogen senter og kollektivknutepunkt.
Bussenes kjøre- og stoppmønster.

senter og til/fra bebyggelsen rundt bør bidra til å gjøre
knutepunktet lett tilgjengelig og fattbart.
Videre bør det lokale gangveinettet mellom
Kanebogen knutepunkt og senter og de nærmeste
delene av Stangnes opprustes. Innen 10 minutters
gange fra knutepunktet ligger både Stangnes videregående skole og vestre del av næringsparken på
Stangnes, der eventuelt også Statoil vil bygge nytt for
kanskje 600 arbeidsplasser. Da kan det å gå til/fra linje
1 og 2 på Kanebogen bli et godt alternativ til bussreiser
med omstigning til/fra linje 3 eller 4.
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9
Infrastruktur og byutvikling må bidra
Busskonseptet bør gi sterke føringer for
infrastruktur og arealbruk
Når en har definert konseptet for det bussnettet som en
vil satse på, kan det foretas investeringer i infrastruktur
og byutvikling som bygger opp under bussen som et
stadig mer konkurransedyktig transportalternativ.
Vedtakene om Harstadpakken gjør det mulig å følge
opp busskonseptet med målrettede investeringer i
veinettet for både busser, busspassasjerer, gående og
syklister. Gang- og sykkelveinettet og bussnettet bør
betraktes som en del av det samlede systemet for mer
bærekraftig og miljøvennlig transport. Prioriteringen av
tiltak for buss- og gang-/sykkeltrafikk i Harstadpakken
bør gjenspeile dette.
Framkommelighetstiltak for buss
God og stabil framkommelighet er viktig for å få effektiv
bussdrift, pålitelige rutetider og kortest mulig reisetid.
Riktige investeringer i veinettet for buss betyr derfor
mye for bussenes konkurranseevne og reisemiddelfordelingen i Harstad. Følgende tiltak kan bidra til å sikre
god framkommelighet for buss:
• Mest mulig direkte og korte kjøreveier uten
unødvendige omveier, svinger og rundkjøringer,
gjerne i form av egne veier eller bussgater
• Utbedring av busstraséer med tilstrekkelig bredde
og standard, samt godt vintervedlikehold
• Fjerning av parkerte biler i gater/veier med mye
busstrafikk
• Egne bussfelt der det er bilkøer, for eksempel på
korte strekninger inn mot rundkjøringer og de mest
belastede lyskryssene
• Bussprioritering i lyskryss, gjerne via sanntids informasjonssystem
• Rette holdeplasser uten busslommer, som i lokalveinettet kan benyttes til å gi bussene prioritet og
redusere gjennomkjøring med bil.
I tillegg er det viktig at takst- og billettsystemet,
bussenes dører og inngangspartier, samt informasjonen
til de reisende, utformes slik at det tar minst mulig tid å
betjene publikum på holdeplassene. Deler av veinettet
i Harstad har så lav standard at mindre busser også kan
være et viktig framkommelighetstiltak, særlig på linje 6.
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Med Harstadpakkens investeringer i bilveinettet
antas antallet strekninger med bilkøer å bli få, selv om
erfaringer tilsier at det ofte skapes nye køstrekninger
når veier utbedres. Likevel er det viktig å gjennomgå
alle hovedstrekningene for buss, og avklare gode
løsninger for busstrafikken ved detaljert planlegging og
prosjektering.
De store tiltakene som bør prioriteres for å få
suksess med det nye busskonseptet er følgende:
• Først og fremst må det sikres køfri framkommelighet i to effektive traséer for buss på fellesstrekningene fra henholdsvis Medkila og Stangnes, både
på Rv 83 og via Seljestadveien, gjennom sentrum til
Sama Øst.
• Løsningene i Harstad sentrum og ved Kanebogen
som er skissert i foregående kapitler, må detaljeres
og innpasses i regulerings- og investeringsplaner
• Ny bussvei og utbedringer av lokalt veinett i Medkila
– Holtet – Breivik – Ruggevik for å sikre best mulig
betjening med linje 2 i sør.
Prioritere gang- og sykkelveitiltak som gir bedre
atkomst til bussnettet
Forslaget til nytt bussnett inneholder innspill til
hvilke holdeplasser som skal betjenes, noen nye som
bør anlegges, og hvilke som trolig bør nedlegges.
Forslagene må vurderes nærmere i lys av hvordan
veinettet for gående og syklende passer sammen
med bussnettet. Det bør undersøkes hvilke nye og
eksisterende gang- og sykkelveiforbindelser, og andre
snarveier (jfr. kommunens Barnetråkkprosjekt), som
kan gi bedre atkomst til et mer frekvent busstilbud.
Det er like viktig å prioritere prosjekter som gir sikker
skolevei både generelt og til/fra bussholdeplassene, slik
at verken busser eller biler trenger å kjøre helt frem til
skoleportene.
I tillegg anbefales en gjennomgang av atkomstveiene til holdeplassene på de to fellestrekningene
for linje 1+2 og 3+4 med tilhørende lokaliseringer av
holdeplassene. Dette bør inkludere forslag om nye
holdeplasser, sanering av noen eksisterende, samt de
lokale gang-/sykkelrutene i sentrum og på Kanebogen/
Stornes.
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Sykkelparkering på de største holdeplassene kan
også bidra til flere busskunder, spesielt i sommerhalvåret, da det ofte vil være mer plass til flere passasjerer
i bussene enn om vinteren. Tak over sykkelstativer for
sikker låsing, og synlige plasser, vil gi økt komfort for
syklistene (tørre seter) og mindre hærverk og tyveri av
sykler. I første omgang bør anslagsvis 15 steder prioriteres med sykkelparkering ved bussholdeplassene, se
tabell 2.
Oppgradere holdeplasser
Investeringene i holdeplasser skal bidra til å gjøre
bussnettet mer funksjonelt og effektivt, attraktivt,
synlig og konkurransedyktig. Moderniseringen
anbefales gjennomført etter følgende prinsipper:
Alle steder der en kan gå på eller stige av rutebuss
må ha trygg plass for ventende og gående passasjerer
på holdeplassen, og stedet må markeres med skilt
og enkel informasjon om holdeplassnavn, linje og
rutetider.
Holdeplasser med flere påstigende enn et nærmere
definert nivå skal oppgraderes til en bestemt standard
med ventehus, universell utforming, fullstendig
informasjon om tilbudet på holdeplassen og generell
informasjon om hele kollektivnettet i regionen. Det må
tilby beskyttelse i dårlig vær, sitteplass, god belysning
og gjerne være av glass som gir utsikt til busser og
omgivelser, og innsikt til ventende passasjerer for
bussførerne. Også sanntidsinformasjon bør etter hvert
inngå på disse stedene.

Tabell 2 De mest trafikkerte holdeplassene i det foreslåtte bussnettet som bør prioriteres for modernisering
og standardheving. Oversikten omfatter 30 steder der holdeplassene har mer enn 20 påstigende pr gjennomsnittsdøgn (ÅDT) i 2012, samt noen andre steder som anbefales
prioritert. Nærliggende holdeplasser som foreslås nedlagt
er inkludert i ÅDT-tallene. Holdeplasser som bør prioriteres med sykkelparkering er også angitt. I sentrum antas
sykkelparkering i hovedsak tilrettelagt for syklister med
mål i sentrum.
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Prioriterte holdeplasser
Holdeplassnavn
+ = ny eller flyttet

ÅDT Linjer i nytt
2012
konsept

Sykkelparkering

Sentrum
+ Harstad sentrum

636

L1 – L5

+ Rådhuset (a)

150

L1 – L5

Harstad skole

43

L1 – L5

Sama Øst

38

L1 – L5

S

Nord for sentrum
+ Borkenes skolesenter

74

L1

S

+ Borkenes sentrum

59

L1

S

Meisestubben

31

L2

Hagebyen skole (b)

31

L3

Berg

20

L2

S

+ Sama

20

L1 + L2 + L5

S

+ Østenbekkveien

20

L4

Bergseng skole

19

L1

S

Ervika

13

L5

S
S

Åsegården

12

L1

Stornes fergekai

12

L5

Sør for sentrum
110

L3 (L4)

+ Kanebogen

Stangnes Vg skole

96

L1 – L4, L6

Kila skole

85

L1

Seljestad skole

72

L3 + L4

Sjøkanten senter

56

L1 + L2

Buveien

46

L3 + L4

Medkila Rv 83

41

L1 + L2

Ruggevik/Ruggevikneset

32

L1 + L2

S

+ Sørvika

32

L1

S

+ Stangnes

30

L3

S
S

Byskillet

24

L1 – L4

Storåkeren

24

L1 + L2

Kila

21

L1

S

S

Stangnes fergekai

9

L4

Kilbotn

8

L1

S

+ Sykehuset

8

L4 + L5

S

(a) ÅDT-anslag andel av sentrum
(b) Dagens Konvallbakken holdeplass
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Vi anbefaler at oppgradering og standardheving
av holdeplasser som hovedregel skjer uten etablering
av busslommer. Biler må da som regel vente når
bussen, noen få ganger i timen, står på holdeplassen.
På de mest trafikkerte delene av Rv 83 er kjørefarten
og trafikkvolumet så stort at det bør og må anlegges
holdeplasser med busslomme, selv om dette gjør at
bussen mister et konkurransefortrinn.
Alle holdeplasser bør ha enhetlig og tydelig design,
som bidrar til å profilere bussnettet som et attraktivt
og lett synlig transporttilbud. Utformingen må være
slik at systemet kan driftes og vedlikeholdes med god
standard i mange år fremover.
Hvor de ulike løsningene skal velges, må avklares
gjennom holdeplassprosjektet, med utgangspunkt
i foreslått stoppmønster for de enkelte busslinjene.
En bør unngå holdeplasser i for bratte bakker.
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet må ivaretas sammen
med hensynet til en rask og effektiv framføring av
bussene.
Som hovedprinsipp bør en prioritere investeringer
der antall påstigende passasjerer er størst, eller
planlegges å bli størst, både med tanke på utbyggingsrekkefølge og standard. Tabell 2 gir en oversikt over
de mest trafikkerte holdeplassene i 2012, supplert og
tilpasset med de nye holdeplassene som er foreslått i
det nye konseptet. Disse 30 stedene foreslås prioritert
for modernisering i første omgang, om lag halvparten
også med særskilt tilpasset sykkelparkering.

Av hensyn til balansen i pendellinjene gjennom byen
kan det være gunstig å kanalisere en del boligvekst til
områder nord for sentrum. Det anbefalte driftskonseptet ligger til rette for fortetting og eventuelt visse
linjeforlengelser på Trondenes (linje 3 kan evt. forlenges
noe), ved Blåbærhaugen (linje 4 kan forlenges), på
Berg (linje 2), i Ersvika (linje 5), samt mot Borkenes
(langs linje 1), der en fortetting av kommunesenteret
i Kvæfjord kan være gunstig for å redusere distriktets
bilavhengighet.
Byutvikling langs fellesstrekninger for flere linjer er
spesielt ønskelig, Det betyr at en der bør søke utbyggingsløsninger med høyere tetthet enn andre steder i
byen, og være forsiktig med å godkjenne planer med
lav utnyttelse. Følgende områder i Harstad bør altså
prioriteres for fortetting i årene framover:
• Harstad sentrum innenfor ca 400 meter avstand fra
den sentrale busstraséen
• Områder mellom sentrum og Kanebogen med kort
gangavstand til holdeplassene på linje 1–4
• Kanebogen senter, Storneset og næringsparken der
• Nye boligområder med mer langs linje 1 og 2 mellom
Medkila og Ruggeneset
• Utvikling av Sørvika som lokalt senter og fortettingsområde helt sør i byen
Nye områder som ikke enkelt kan betjenes av det
foreslåtte busskonseptet bør ikke planlegges eller
utbygges.

Styring av byutviklingen til bussnettets best
betjente strekninger
Kombinasjonen av et tydelig driftskonsept og investeringer i infrastruktur gir klare føringer for hvor
byveksten bør søkes kanalisert. Utbygging av nye
boliger, service og arbeidsplasser langs de deler av det
nye bussnettet som har høyest avgangsfrekvens vil gi
det beste bidraget til å nå Harstadpakkens mål om mer
konkurransedyktig kollektivtrafikk. Samtidig vil dette
bidra til den gode sirkel for kollektivtrafikken, ved at
kundegrunnlaget øker, og dermed også mulighetene til
å opprettholde og utvikle konkurransedyktig frekvens.
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10
Bedre informasjon, markedsføring og takster
Konsistent og oversiktlig presentasjon av
reisemulighetene
For å få suksess med det nye rutetilbudet må en klare
å formidle tilbudet på en effektiv og konsistent måte,
med bruk av en rekke ulike produkter og kanaler.
Det er viktig å merke seg at jo enklere tilbudet er, jo
lettere vil det være å lage en konsentrert og oversiktlig
fremstilling av systemet. Dermed blir det desto lettere
å markedsføre tilbudet til både eksisterende og nye
brukere. Nye kunder må kollektivsystemet i prinsippet
skaffe seg hver eneste dag, så dette er ikke noe en bør
ta lett på.
I Harstadregionen er det ønskelig å presentere
et helhetsbilde av det en i dag kaller bybusser og
distriktsbusser, både ved driftsmessig integrering og
med hensyn til felles ruteskjema og annen informasjon.
Informasjon om tilstøtende kollektivtilbud med ferge,
båt og fly bør inngå i presentasjonen av regionens
samlede kollektive reisenettverk.
Figur 19 viser utdrag av informasjonsopplegg for
kollektivtilbudet i Bodø og omland, som et eksempel på
hvordan dette kan gjøres også for Harstad.
Bedre informasjon på holdeplasser
Holdeplassene er en viktig del av den generelle profileringen av busstilbudet, gjennom formgivning, funksjonalitet og kvalitet i materialvalg, drift og vedlikehold.
Men de er også viktige for informasjonen til brukerne.
I Harstadregionen er det aktuelt å utarbeide løsninger
for skilting, informasjonstavler, rutetabeller, samt
eventuell reklamehåndtering og lokal veivisning, på
ulike typer holdeplasser, med og uten ventehus.
Det er også en intensjon om å få på plass et system
for sanntidsinformasjon. I et bussnett som i Harstad,
med få avganger og meget små forsinkelser, er dette et
mindre påtrengende behov enn i større byer der det er
tett mellom avgangene og mange forsinkelser som det
er viktig at de reisende kan innrette seg etter. Dersom
mye av sanntidssystemet også trengs for å kunne
prioritere bussene i lyssignaler, vil merkostnaden ved å
sette opp informasjonsskjermer på holdeplassene være
begrenset. Hvis denne sammenhengen ikke gjelder, vil
vi tilrå at en heller prioriterer høy kvalitet på de andre
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faste informasjonselementene, og vedlikeholdet av
disse. Snart vil dessuten sanntidsinformasjon være vel
så tilgjengelig på folks smarttelefoner.
Annen informasjon og markedsføring
For å få suksess med et fornyet kollektivtilbud, er det
viktig at dette følges opp med aktiv markedsføring og
dynamisk informasjon gjennom mange forskjellige
kanaler:
• Inne i bussene
• Utenpå bussene
• På holdeplasser
• I brosjyrer og informasjonshefter
• På knutepunkter
• Noen steder i hoteller, butikker og liknende
• På nettet
• Til mobilen
Person- og grupperettet informasjon og markedsføring bør gjennomføres overfor ulike grupper, som for
eksempel:
• Barn og voksne ved skoler
• Bestemte betjeningsområder, som større boligområder, arbeidsplassområder, sykehus, etc
• Salgskampanjer overfor større bedrifter, institusjoner, organisasjoner etc
• Turister og virksomheter innen reiselivet.
En viktig oppgave i forhold til det siste punktet er
inntegning av kollektivtilbudet med holdeplasser,
veinavn, etc. på byens og regionens turist- og
besøkskart. Dagens vanlige kart med parkeringsplasser
inntegnet, er mest beregnet på bilister.
Billettsystem og takster
Som et ledd i utviklingen av et brukervennlig kollektivsystem med tilstrekkelig og stabil finansiering, vil
det være nyttig å vurdere prinsippene for prissetting
av transporttilbudene, særlig der og når det er ekstra
høye kostnader pr reise med kollektiv transport. Da
de offentlige midlene til formålet er sterkt begrenset,
kan det godt tenkes at publikum foretrekker et tilbud
med høyere pris enn normalt, fremfor å være uten noe
tilbud i det hele tatt. Dette kan eventuelt fanges opp
gjennom et differensiert takstsystem for både ordinær
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Bodø buss 2012 trafikantinformasjon

rutetrafikk og eventuelle bestillings- og tilbringersysMobil betaling for buss og bestillingstrafikk
temer.
Den mest effektive og anvendelige løsningen for
Marginale tilbud som er billige å levere (for eksempel
betaling
Før
Etter av kollektivtransport i de nærmeste årene
korte turer midt på dagen mens det er ledig kapasitet)
kommer trolig til å bli mobil betaling i kombinasjon med
bør trolig tilbys til redusert pris. Marginale tilbud som er
stikkprøvekontroller med bærbare terminaler.
dyre å levere, bør brukerne i prinsippet betale mer for.
Med den nye smarte billetteknologien som er i ferd
Eksempel: Differensiert takst er utprøvd i
med å bli tatt i bruk rundt om i verden, blir det mulig
Lillehammerregionen for å ta i bruk ledig kapasitet
å betale reiser via internett og mobiltelefon uten at
i bussystemet. Ulike kampanjer har vært rettet mot
en er avhengig av teknisk utstyr og pengehåndtering i
honnørreisende og barnehager for å øke trafikken
bussene eller på holdeplassene. Dermed kan det også
på bussene midt på dagen. I mars 2009 ble barnehabli enkelt for brukerne å betale for kombinerte reiser
gebillett innført som en pilot i Lillehammerregionen.
med bestillingstaxi og stamlinjebuss, og fordelingen
Alle barnehager i regionen fikk tilbud om å kjøre buss
av inntekter på ulike aktører og registrering av ulike
for kun kr 5 pr person, uansett alder, ”Mye moro for
brukergrupper kan foretas gjennom administrative
en femmer”. Tilbudet ble svært godt mottatt og det
baksystemer.
første året var det blitt over 1000 brukere pr måned.
Det tilrås at fylkeskommunen følger denne utvikLANGE CIVITAS
Barnehagebilletten kan benyttes på hverdager TRULS
i
lingen nøye, med tanke på full innføring av slike
tidsrommet fra kl. 09.00 til 13.30. Siden mars 2010 er
systemer så snart løsningene er ferdig utviklet og
barnhagebilletten i bruk i hele Oppland fylke.
erfaringer med praktisk drift er høstet i andre land og
hos aktører i Norge.
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Figur 19 Informasjonstiltak i Bodø 2012. Et forenklet
linjenett gjorde det mulig å vise hele nettet på alle holdeplasser slik at publikum hele tiden kan se hvor de er og
hvor de kan komme til med de ulike linjene. Holdeplasskiltene synliggjør for alle hvor de enkelte linjene kjører, slik
at hele befolkningen lettere kan se og lære seg nettet.
Rutetabellene viser alle stopp på linjene med kjøretider
i reiseretningen fremover. Konsekvent navnsetting, begrepsbruk og utforming gir gjenkjennelse på tvers av alle
informasjonskanaler: Kart, tidtabeller, rutehefte og skilt.
(Truls lange, Civitas)
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Ressursbruk, konsekvenser og resultater
Målene krever både omlegging og økning av
bussinnsatsen
Med basis i det anbefalte linjenettet kan en se noen
sammenhenger mellom målene som er definert
for kollektivtilbudet i Harstadpakken og hvor mye
ressurser en må bruke på driften av det nye bussnettet.
Som mål på ressursbruken har vi beregnet tre enkle
indikatorer:
• Samlet årlig produksjonsvolum målt i vogntimer i
rute innenfor Harstad kommune på Hinnøy nord
for Sørvika, samt i Kvæfjord. Timeforbruket gjelder
kun kjøretid i rute, og årstrafikken er beregnet med
dagens fordeling av produksjonen mellom virkedager og andre dager.
• Samlet årlig produksjonsvolum målt i vognkm i rute,
beregnet på samme måte som vogntimene
• Antallet busser (med førere) som settes inn for å
betjene det foreslåtte nettet med angitt avgangsfrekvens.
I tillegg til disse indikatorene, må en vurdering av det
nye bussnettet også ta hensyn til ulikheter i reguleringstid, behov for posisjonskjøring og tilpasninger til
regelverk og avtaler for bussførernes arbeidstid, skiftbestemmelser osv. Dette er detaljer som vi ikke har hatt
anledning til å gå inn på her.
Dagens 18 linjer med endepunkt i Harstad sentrum
blir i det nye konseptet erstattet av 6 linjer som pendler
gjennom hele eller deler av byområdet. Det nye
systemet har ingen planlagt reguleringstid i sentrum.
Færre og lengre linjer vil normalt gi vesentlig mindre
tidstap til regulering, samtidig som faste minuttall for
avgangene kan gi litt økt reguleringstid i noen av linjeendene.
Fortsatt må det brukes en del ressurser på noen
avganger pr dag som betjener lange reiser til Lødingen,
Sortland, Narvik, Evenes og Skånland, samt lokale
reiser i Kvæfjord og Kasfjord.
Nøkkeltallene for sammenheng mellom ulike mål for
busstilbudet og ressursbruken er vist i tabell 3.
Basistilbud i alle deler av byen
Første mål for bussystemet har ikke vært tydelig uttrykt
i Harstadpakken, men er alltid en underliggende
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forutsetning for løsningene som en velger for kollektivtransporten: Det er en politisk realitet at systemet må gi
et minimums nivå av betjening i ulike deler av byen og
regionen, og dette tilbudet kan ikke variere alt for mye
for ulike områder. Når en skal legge om busstilbudet,
vil en ikke få aksept for de nye løsningene dersom det
skulle bety at mange får et klart dårligere tilbud enn i
dag.
Betjening av det anbefalte bussnettet med én
avgang i timen (som nærmere spesifisert i kapittel 3),
sikrer et slikt basistilbud. I flere bydeler representerer
dette også litt flere avganger enn i dag. Produksjonen
tilsvarer 73 prosent at vogntimene i rute med dagens
tilbud (medregnet anslag for produksjonen i gjenværende distriktstilbud). Det nye bussnettet vil da kreve
bare 7 busser i drift for å betjene alle seks linjer med
timetrafikk.
Sømløs reise med ferge og buss
Harstadpakken har et uttrykt mål om at bussene skal
betjene alle fergeavganger og -ankomster på Stangnes
og Stornes. Vår analyse viser at det vil kreve henholdsvis
8 og 12 flere bussturer pr virkedag (en tur pr retning)
enn basistilbudet på linje 4 og 5, tilsvarende en økning
av dagens vogntimeproduksjon i analyseområdet på
vel 6 prosent. Det forutsettes da at fergetidene kan
justeres for å passe med faste minuttall, men fortsatt
med dagens minimumsintervall mellom fergene. Hvis
fergetidene ikke kan justeres, vil busstilbudet koste mer
for å oppnå det samme målet om sømløs reise. Med
buss til alle ferger vil det bli mulig for flere å sette bilen
igjen på fergekaiene, slik at det kanskje ikke blir behov
for like stor fergekapasitet.
Anbefalt konsept for 2017/18 gir sterkt ønsket økt
frekvens og krever økt bussinnsats
Vi ser for oss at det foreslåtte konseptet for bussnettet
i Harstad kan være gjennomført høsten 2017. Den
anbefalte løsningen oppfyller Harstadpakkens mål
om et betydelig enklere linjenett med pendellinjer
gjennom sentrum og 35–50 prosent økning av tilbudet.
Produksjonen i studieområdet er beregnet å øke med
48–53 prosent sammenliknet med i dag, og da skal
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Indikatorer på ressursbruken til driften av nytt nett
Ruteproduksjon, 1000 pr år
Busstilbudet 2012/13

Busser i bruk

Vognkm

Vogntimer

1171,1

36,2

ca 30

695,7

22,8

7

66,3

2,3

3

Nytt busskonsept med 6 linjer og resterende distriktstilbud
– Basistilbud med timetrafikk på 6 linjer
– Tillegg for buss til alle ferger
– Tillegg til anbefalt halvtimestrafikk for å dekke topper fra skoleskyss

105,6

3,0

4

– Anslag gjenværende skoleskyss og distriktstrafikk

191,5

5,3

ca 6

Anbefalt løsning for 2017/18, med utvidet, taktet halvtimestrafikk

1736,4

55,4

ca 25

Endring 2017/18 – 2012/13

+ 48 %

+ 53 %

–5

Tabell 3 Indikatorer på ressursbruken til driften av det nye bussnettet. Tallene gjelder området Harstad og Kvæfjord
kommune på Hinnøya nord for Sørvika. Antall busser i bruk er usikkert, da omfang av posisjonskjøring, pausestruktur
etc. ikke er undersøkt.

det være rom for å fange opp toppene i skoleskyssen
morgen og ettermiddag. Gjennom en samlet innsats
med ca 25 busser, oppnås det en betydelig forbedring
av tilbudet.
Reisevaneundersøkelsen i Harstad i 2009 viste at økt
frekvens er sterkt etterspurt blant trafikantene. Dette
oppnås ved følgende hovedgrep:
• Fire gjennomgående linjer med 2 avganger i timen
en stor del av trafikkeringstiden, som dessuten
utvides på ettermiddag og kveld.
• Lange fellesstrekninger gjennom byen med takting
av linjer som gir kvartersruter på disse strekningene.
• I tillegg må det trolig innsettes noen ekstra avganger
for å avvikle alle skolereisene og samtidig tilby
hyppigere avganger for andre reisende i rushtid.
Etableringen av gjennomgående linjer gjør det vesentlig
mer aktuelt å benytte buss mellom områder nord og
sør for sentrum. Utvidet trafikkeringstid gjør det mulig
å benytte buss til fritidsreiser i et langt større omfang
enn i dag.
Linje 1 innlemmer Borkenes i vest og Sørvik i sør
i det kvalitetssterke bussnettet og bidrar dermed
til å styrke samspillet mellom Harstad sentrum og
omlandet. Dette forsterker det samlede markedet for
bolig, arbeid, utdanning, handel, service og kulturaktiviteter i regionen, uten at dette krever økt bilbruk og
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mer tilrettelegging for biltrafikk og parkering. Flere kan
reise uten bruk av bil, og flere husholdninger kan klare
seg uten bil nr 2. Harstad sentrum kan få økt handel og
kveldsaktivitet uten økt bilbruk.
Nytten av den nye løsningen er så stor at det synes
å være fornuftig ressursbruk å øke bussinnsatsen som
angitt i tabell 3.
Vekst i antallet bussreiser
Omleggingen av linjenettet er så stor at det er umulig
å forhåndberegne effektene på etterspørselen etter
bussreiser. Svært få reisende vil få et dårligere tilbud
enn i dag, og svært mange vil få betydelige forbedringer.
Det anbefalte linjenettet treffer alle større reisemål
i studieområdet. Det ser en ved å studere foreliggende
kart over bosettingen, arbeidsplassenes lokalisering
og skolenes og de andre institusjonenes plassering i
forhold til linjenettet. Også viktige idretts- og fritidsanlegg vil bli godt betjent av det nye bussnettet.
Selv om bystrukturen og begrensede driftsressurser
gjør det umulig å holde like høy standard på busstilbudet i alle deler av byen, er det god grunn til å forvente
betydelig trafikkvekst når det nye konseptet er kommet
i drift med tilhørende investeringer, informasjon og
markedsføring.
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Gjennomføring innenfor Harstadpakkens rammer
Fremdriftsplan – grundig planlegging,
rask gjennomføring
Det er sannsynlig at det nye driftskonseptet vil gi et løft
i både busstilbudet og etterspørselen etter bussreiser.
Det er derfor ønskelig å gjennomføre omleggingen så
raskt som mulig.
På den annen side forutsetter konseptet at det
etableres en ny busstrasé gjennom Harstad sentrum,
som krever omlegging av gatebruken. Det er også
foreslått flere andre endringer i dagens holdeplasser
rundt om i byen. Dessuten skal det i de nærmeste årene
pågå ganske omfattende anleggsarbeider på Rv 83,
med nye kryssløsninger og bygging av tunnel under
bykjernen. Videre må omleggingen skje gjennom justert
eller helt ny driftskontrakt med busselskapet, og det
må være tid nok til planlegging og gjennomføring av
den nye bussdriften, informasjonen og opprusting av
holdeplasser.
Alt dette vil kreve samarbeid og drøftinger mellom
mange aktører, og mange av tiltakene må gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser
om prosesser, uttalerett og medvirkning. Mange ulike
interesser vil bli berørt av en så vidt stor omlegging av
byens trafikksystem.
Vårt råd er å legge opp til en prosess med grundig
detaljplanlegging, slik at en unngår feil og mangler, og
slik at sluttresultatet holder høy kvalitet, blant annet
gjennom samordning av mange interessenter som kan
trekke sammen mot felles mål. For å sikre at gjennomføringen ikke trekkes for langt ut i tid, anbefales det
fastlagt en felles fremdriftsplan med milepeler som alle
parter forplikter seg til å følge. Vi foreslår følgende, som
utgangspunkt for videre drøfting og detaljering:
2013: Konfirmering av driftskonseptet og hovedgrepene for bussystemets infrastruktur, inklusive
fastlegging av økonomiske rammer og ansvar for drift
og investeringer i årene fremover. Eventuelle justeringer
i Harstadpakken til fordel for busstilbudets kvalitet, bør
da inngå. Det er viktig at ambisjonsnivået og de økonomiske rammene er samstemte.
2013–14: Utarbeidelse og politisk behandling av
utviklingsplan for Harstad sentrum, som inkluderer
gatebruksplan for sentrum og de nødvendige regule-

44

ringsplaner for bussløsningen i sentrum. Dette skjer
parallelt med detaljplanlegging og prosjektering av de
nye kryssløsninger på Rv 83 og den nye veitunnelen
mellom Byskillet og Sama i Harstadpakken. Også
endelig godkjenning av bompengeordningen og finansieringen av tiltakene i Harstadpakken må finne sted.
Videre kan en sette i gang en eller to prøvelinjer med
pendeltrafikk gjennom byen (se under).
2015–juli 2017: Bygging av nye veianlegg og
veitunnel for Rv 83, og tilrettelegging for ny busstrasé
i Hans Egedes gate og Strandgata og dagens Rv 83 i
nordre del av sentrum. Dette vil kreve ombygging av
gaten, eventuelt med grunn- og ledningsarbeider for
nytt høystandard gategulv. Opprusting av prioriterte
holdeplasser, informasjonssystem og traséer med
fremkommelighetstiltak for det nye busskonseptet.
Detaljering av ruteplaner, tilbudskonkurranse og
forhandlinger om ny kontrakt med bussoperatør
om driften av nytt bussnett, samt beslutning om
ruteopplegg og avtaler for fergedriften på Stornes og
Stangnes.
August 2017: Oppstart av nytt bussnett (og fergeruteplan) i tråd med prinsippløsningen i denne utredningen.
Samtidig, og etter dette, kan resten av trafikksystemet og byrommene i sentrum ferdigstilles med
oppgradert, bymessig standard. Noen nye byggeprosjekter i sentrum kan også være ferdige. Første trinn i
en vitalisering av Harstad sentrum kan være på plass,
støttet av økt tilgjengelighet med nytt bussnett.
Anleggsperioden – utfordring og mulighet
Under den ganske omfattende byggeperioden for
veianleggene på Rv 83, kan det oppstå økt trengsel på
veinettet. Da gjelder det å unngå at busstrafikken blir
rammet, og i stedet utnytte muligheter til å la busstilbudet fremstå som et gunstig alternativ til bilbruk,
spesielt i rushtidene.
Vi foreslår at en benytter anledningen til å teste ut
deler av det nye driftskonseptet ved å legge om deler
av dagens bussnett til pendeldrift, basert på dagens
busstraséer i sentrum.
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For å teste ut potensialet for å fange opp flere
relativt korte reiser i byområdet, bør det vurderes å
koble sammen dagens linje 10 fra Stangnes i sør med
hver annen avgang til henholdsvis linje 12 til Trondenes
og linje 15 til Blåbærhaugen. Gjerne med kjøring i
begge retninger til/fra Blåbærhaugen via Sykehuset og
Folkeparken. Linjer 12 og 15 har til sammen omtrent
like mange avganger pr døgn til/fra sentrum som linje
10. Denne linjen bør kjøres via Seljestadveien, slik at
bussene ikke trenger å bli påvirket av anleggsarbeider
på Rv 83. Slik kan en starte oppbyggingen av markedet
for det anbefalte konseptets linjer 3 og 4.
For å teste ut potensialet for den lengste pendellinjen gjennom byen, bør det vurderes å koble sammen
deler av dagens distriktslinjer 250 og 270. Når en bare
tar med avgangene på linje 250 mellom sentrum og
Kilbotn/Sørvika, har de to linjene omtrent like mange
avganger pr dag. Strekningen mellom Sørvika og
Borkenes/Trastad bør kunne kjøres på under en time,
dersom en lykkes å holde bussdriften unna trengsel og
forstyrrelser fra biltrafikken.
En mulighet til å sikre bussfremkommeligheten sør
for sentrum i anleggsperioden, kan være å prioritere
bussene i Seljestadveien, og midlertidig stenge den for
gjennomkjøring med bil. Eventuelt kan det settes inn
ekstra busser i rushtidene som en kompensasjon for
bilister som ikke vil stå i lang kø som følge av redusert
veikapasitet.
Slike løsninger må vurderes sammen med de detaljerte planer for gjennomføring av veianleggene.
Finansiering av investeringer i Harstadpakken
Innholdet i Harstadpakken har en økonomisk ramme
på 1,24 milliarder kroner, som er avklart lokalt, men
avventer statlig godkjenning i løpet av våren 2013.
Pakken forutsetter etablering av åtte bompengepunkter med innkreving av 0,89 milliarder kroner som
lokalt tilskudd til pakken. Pakken inneholder hovedsakelig infrastrukturtiltak på vei. Hvilke tiltak som skal
prioriteres for kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk er ennå
ikke fastlagt.
59 prosent av midlene skal benyttes hovedsakelig
til oppgradering av Rv83, med ny tunnel forbi sentrum
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og utbedring av blant annet syv nye rundkjøringer
samt ramper til/fra Kongsveien. 30 prosent av midlene
kanaliseres til gang- og sykkeltiltak. For gående og
syklende er det listet opp 27 tiltak / strekninger hvor
forbedringer skal planlegges og gjennomføres, med i alt
30 km med sykkelfelt, sykkelvei med fortau, gang- og
sykkelveier og fortauer.
11 prosent dvs. 140 millioner kroner, er reservert
til tiltak for buss. Den største posten er 90 millioner
kroner til fysisk infrastruktur, derav 32 millioner
kroner til oppgradering av 100 nye holdeplasser med
universell utforming. Andre tiltak som er listet opp er
ny busstasjon og nye gateterminaler i sentrum, kollektivknutepunkt i Kanebogen, samt opprusting av øvre
busstrasé Kanebogen–Ruggevik.
Det er nødvendig å gjennomgå og oppdatere hele
investeringsprogrammet for både buss- og gang-/
sykkeltiltak i lys av forslagene til nytt driftskonsept
og innspill til holdeplasser og andre løsninger i denne
rapporten. Både prioriteringene mellom ulike tiltak og
totalrammene for investeringene for disse trafikantgruppene trenger kvalitetssikring, som bare kan skje på
grunnlag av mer detaljerte planer enn det en hittil har
hatt.
Økte driftstilskudd og videre utviklingsmuligheter?
Den største kostnaden for busstilbudet er imidlertid
ikke investeringer i infrastruktur, men driften av
bussene. Den finansieres normalt ved en kombinasjon
av trafikantbetaling og offentlig kjøp som fylkeskommunen står for. I tillegg er det i Harstadpakken foreslått
avsatt 1,3 millioner kroner årlig til økt ruteproduksjon.
Grove anslag over mulige driftskostnader og
inntekter for det nye busskonseptet i 2018 tyder på
at dette ikke er tilstrekkelig for fullt ut å realisere det
anbefalte konseptet med omtrent samme produksjonsøkning som forutsatt i transportanalysen for
Harstadpakken. Spesielt trafikkutviklingen og billettinntektene er vanskelige å anslå. Men et økt behov for
offentlig kjøp av størrelsesorden 3–8 millioner kroner pr
år bør en være forberedt på.
Harstadpakken har et mål om å redusere andelen
bilreiser fra 70 til 60 prosent på lang sikt (2040). Dette

45

målet vil neppe bli nådd bare med de tiltakene i
bussnettet som her er beskrevet, og de andre styringstiltakene som er undersøkt i transportanalysen i
konseptvalgutredningen. Målet kan derfor komme til å
kreve endringer i prioritering av tilgjengelige ressurser
til transportsystemet i Harstad og omland, slik at de
foreslåtte økonomiske rammer for Harstadpakken må
revurderes.
Et alternativ til å bevilge større tilskudd til drift
av bussnettet, kan være å endre profilen på investeringene, slik at de blir enda mer rettet mot sterkere
prioritering av bussframkommelighet og standardheving av busstilbudet – på bekostning av bilframkommelighet.
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