Oppstart av ny busskontrakt
i Tromsø 1. august 2019
Ny operatør er Tide, en av Norges største bussoperatører. Velkommen til Tromsø!
Med ny kontrakt blir det flere busser og antallet avganger vil øke merkbart.
Med 1100 daglige avganger vil du oppleve at bybussen går oftere og de mest populære bybussene får
avganger hvert 8. minutt i rushtiden. Med ny kontrakt kommer også helt nye, topp moderne og
miljøvennlige busser.

Nye bybusslinjer
30

Sjøgata S3-Stakkevollvegen-Ringheim (Remiks)

• Avgang hvert 30. min i rushtid
• Avgang hvert 60. min i ordinærtid
• Kjører mellom kl. 06.30 og kl. 17.15
• Holdeplass ved Remiks

X31

Ny!

Sydspissen, via Strandkanten, deretter tunnell (Sentrumstangenten ved fylkeshuset), og til UiT/UNN

• Kjører 3 ekspressavganger mellom Sydspissen og UiT/UNN
via tunnelen.

Ny!

Flere og hyppigere avganger
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Stakkevollan-UNN/UiT-sentrumEvjenvegen-Kroken

• Avgang hvert 8. minutt i rushtid
• Avgang hvert 15. minutt i ordinær tid
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Bjørnebekken-GiæverbuktaWorkinmarka-sentrum-Solligården

• Avgang hvert 10. minutt i rushtid
• Avgang hvert 20. min. i ordinærtid
• Endret trasé fra Langnesbakken
til å gå gjennom Workinnmarka
i begge retninger

Giæverbukta-UiT/UNNTromsøysundtunnelen-Kroken
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• Utvidet med ettermiddagstilbud
hver time mellom kl. 17.00 og 20.00

UNN/UiT-Stakkevollvegen-sentrumFagereng-Giæverbukta-UNN/UiT

• Avgang hvert 8. minutt i rushtid

X23

Kroken-TomasjordnesTromsøysundtunnelen-UNN/UiT
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• Økning fra 3 til 5 avganger på
ettermiddagstilbudet

UNN/UiT-Giæverbukta-FagerengSentrum-Stakkevollvegen-UNN/UiT

• Avgang hvert 8. minutt i rushtid
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Tromsø lufthavn-Mortensnessentrum-Lunheim-Kroken sør

• Avgang hvert 10. minutt
• Betjener nå også Tromsø lufthavn
• Stoppesteder:
- Rypevegen, Stærvegen og Høyblokka
legges ned
- Måsevegen betjenes ikke
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UNN/UiT-Åsgård-ElverhøySkoglyst

• Utvidet med ettermiddagstilbud
hver time mellom kl. 16.00-20.00
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Sentrum-Mellomvegen-Tromsø
museum-Røstbakktoppen-sentrum

• Endret tráse mellom Polaria og Fredly
• Vil betjene holdeplass Bjørnøygata
• Holdeplassene Laureng og
Hvilhaug legges ned

40

Sentrum-LangnesbakkenGiæverbukta-Slettaelva

• Endret trasé fra Workinnmarka til å
kjøre Langnesbakken-PostterminalenGiæverbukta i begge retninger
(bytter med linje 28)
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Stakkevollan-Breivika-sentrumGiæverbukta-KvaløyslettaStorelv-Eidkjosen

• Avgang hvert 10. minutt i rushtid
i begge retninger
• Avgang hvert 15. minutt i ordinær tid
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Breivika-UNN/UiT-KvaløyslettaStorelv-Eidkjosen

• Utvidet ettermiddagstilbud mellom
kl. 16.00 og kl. 20.00

For mer informasjon, se våre nettsider www.tromskortet.no

Ingen endringer
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enkel reise.

