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Høring - endring i båtruter
Fra og med 01.03.19 blir det i henhold til fylkestingsak 143/2017 Framtidig ferje- og hurtigbåttilbud
i Nordland, endrede ruter på Nordlandsekspressen. Det får konsekvenser for korresponderende og
tilstøtende ruter langs hele Nordlandskysten.
Nordland fylkeskommune gjennomfører i den sammenheng høring knyttet til båtruter i kommunene
Alstahaug, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna.
18-191 Træna: For å opprettholde korrespondanser og fortsatt gi et attraktivt tilbud foreslås det å
endre Trænaruten i henhold til vedlagte rutetabell fordelt på vinter- og sommerrute.
Endringer ut over det som kan leses av rutetabellen omfatter nedleggelse av Nord-Solvær som
anløpssted. Endringen foreslås for å korte ned reisetiden til de øvrige reisende, samt redusere
Nordland fylkeskommunes anløpskostnader. Nord-Solvær ligger kun en drøy kilometer fra
nærmeste anløpssted, Sleneset og distansen er innaskjærs. Tyngre godstransport vil ivaretas av nytt
anløp på kystgodsruten.
Det foreslås å etablere en tredje formiddagstur fra Sandnessjøen på mandager i vinterruten. Om
sommeren foreslås det å etablere en formiddagstur alle hverdager fra Sandnessjøen til Myken i
korrespondanse med ny NEX-avgang fra Bodø.
Ferjerute 18-192 Stokkvågen – Træna endrer dagens avgang fra Stokkvågen 17:45 slik at denne gir
perfekt korrespondanse med båtankomst fra Sandnessjøen og bussankomst fra Mo i Rana ca. 17:30.
18-195 Træna lokal: Ruten tilpasses endringene i Trænaruten og gir videre forbindelse til Selvær
slik at det samlede tilbud ivaretas. I sommerruten etableres det kveldsavgang fra Selvær, via Husøy
i Træna til Lovund med videre forbindelse til Stokkvågen og Sandnessjøen.
18-193 Lurøy tilpasses for å rekke korrespondansene med NEX og Trænaruten på Stokkvågen om
morgenen mandag til lørdag. Bussforbindelse til Mo i Rana videreføres. Formiddagsavgang
fredager opprettholdes og tilpasses justeringene på Trænaruten for å videreføre dagens
korrespondanser. I vinterruten endres dagens avgang kl. 16:45 fra Onøy til Stokkvågen til 15:00
mandag til fredag. I sommerruten blir avgangstidspunktet fra Onøy 14:05. Ferjen fra Træna har nå
fast anløp på Onøy 16:45 og vil korrespondere med lokalbåt i Lurøy på Stokkvågen 17:30.
Søndag framskyndes dagens avgang for å oppnå korrespondanse med nordgående NEX og buss til
Mo i Rana. Ny avgang etableres på tidlig kveld i korrespondanse med sørgående NEX og buss til
Mo i Rana.
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18-141 Rødøy: morgenavgang fra Myken mandag til lørdag senerelegges ca. 20 minutter. Dette gir
god korrespondanse mot buss til Mo i Rana fra Tonnes. Korrespondanse med 18-193 Lurøy
opphører. Reisemulighet til Sandnessjøen opprettholdes med buss via Nesna. Retur fra
Sandnessjøen 16:30 blir som i dag. Ruteproduksjonen via mellomsteder til Vågaholmen fortsetter
med noe senere ankomsttid enn dagens. Noe som gir kortere overgangstid til NEX.
Avgang fra Vågaholmen på ettermiddag utsettes til 15:45. Signalanløp av Myken på ettermiddagene
avvikles.
På søndager utvides tilbudet fra en til to turer. Første tur framskyndes for å oppnå korrespondanse
med nordgående NEX og buss til Mo i Rana på Tonnes. Båten returnerer så til Myken via dagens
mellomsteder.
Ny tur fra Myken på tidlig kveld via mellomsteder til Tonnes for korrespondanse med sørgående
NEX og buss til Mo i Rana. Båten returnerer så til Myken via dagens mellomsteder.
Vi imøteser høringsinnspill til foreslåtte endringer innen 4. desember 2018. Høringsinnspillene vil
bli vurdert i forbindelse med den politiske behandlingen av ruteendringene.
Med vennlig hilsen

Odd Steinar Viseth
samferdselssjef
Jens-Morten Nystad
rådgiver
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