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Sammendrag 

I denne saken foreslår fylkesrådet fremtidig tilbudsstruktur for ferje- og hurtigbåttransport i 

Nordland. Saken konkluderer etter en omfattende utredning og prosess som har involvert og 

engasjert store deler av fylket.  

Den nye tilbudsstrukturen er tilpasset dagens og fremtidens Nordland og har til hensikt å gi 

befolkning og næringsliv et moderne og attraktivt transporttilbud til sjøs og forutsigbarhet for 

de neste 20-30 årene. Det nye transporttilbudet skal bidra til vekst og utvikling på 

Nordlandskysten. Det blir mulig gjennom en målrettet omprioritering av ressursene.  

I dette arbeidet er næringslivets behov prioritert. Det nye tilbudet legger til rette for videre 

vekst innenfor fiskeri- og sjømatnæringen, og skal også bidra til utvikling i reiselivsnæringen 

og til å dekke transportbehovene for landbruket og annen viktig næringsvirksomhet på 

Nordlandskysten. Det skjer samtidig som lovpålagt skoleskyss og behovene for 

arbeidspendling og regionale reiser ivaretas på en god måte. 

Det foreslås en omprioritering av de samlede ressursene slik at hovedvekt legges på de største 

transportstrømmene, hvor blant annet ferjesambandene langs fv. 17 og de to regionale 

hurtigbåtrutene Nordlandsekspressen løftes frem med et styrket tilbud. Transporten fra de fire 

lakseslakteriene på Skrova, Sør-Arnøy, Lovund og Herøy gis særskilt oppmerksomhet. 

Forslaget inneholder en omfattende satsing på mer miljøvennlig sjøtransport. Overgang til lav 

– og nullutslipp på ferjer og hurtigbåter utredes, ferjene på fv.17 prioriteres i overgangen til 

ny teknologi og anskaffelse av nye moderne Nordlandsekspresser inngår i saken.  
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Fylkesrådet foreslår i saken at rutetilbudet til en del steder med få fastboende og lav eller 

ingen næringsaktivitet, legges ned og vurderes erstattet med et tilbud som sikrer nødvendig 

transport utenfor det rutegående tilbudet.  

Bakgrunn 

Nordland og næringslivet i fylket er i stadig utvikling. Transportløsningene må være i forkant 

og bidra til denne utviklingen. Dagens ferje- og hurtigbåttilbud dekker mange transportbehov 

og skaper mange reisemuligheter. Samtidig bærer tilbudet preg av å være etablert i ulike 

epoker, utviklet uavhengig av hverandre og endret for å møte stadig flere behov. 

Sterkt vekst i sjømatnæringen krever at vi må planlegge ferjetilbudene i Nordland etter 

næringslivets behov. I Nordland ligger 4 lakseslakterier med stor produksjon på øyer hvor 

transporten ut til markedet startert med en ferjereise. Disse er svært avhengig av pålitelig 

fergetransport. De tre nordnorske fylkeskommunene arbeider sammen om næringsstrategien 

Fra Kyst til Marked. Denne strategien ligger til grunn for denne saken.  

På klimatoppmøtet 12. desember 2015 ble Parisavtalen underskrevet. Avtalen fastsetter blant 

annet klare forpliktelser til fremtidige utslipp av drivhusgasser. Avtalens mål er at de globale 

utslippene raskest mulig skal ned. Stortinget har på den bakgrunn vedtatt at «Stortinget ber 

regjeringen sørge for at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller 

lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.» Dette vedtaket ligger som et bakteppe for 

de løsninger som foreslås i denne saken.  

Fylkesrådet så behovet for en helhetlig gjennomgang av rutetilbudet til sjøs, og i februar 2015 

varslet rådet fylkestinget om at det ville bli igangsatt en omfattende utredning.  

I FR-sak 120/2015 i mai 2015 bestilte fylkesrådet en utredning knyttet til nytt 

samferdselskart. Utredningen hadde som mål å tegne hovedstrukturene for hurtigbåt- og 

fergeløsninger de neste 20 - 30 årene. Prosjektet skulle effektivisere trafikkløsningene knyttet 

til ferje- og hurtigbåtene for fortsatt å kunne tilby gode samferdselsløsninger langs 

Nordlandskysten, selv om fylkeskommunens økonomiske rammer blir mindre. Arbeidet 

foregikk i utstrakt dialog med kommunene og andre berørte. Utredningen tok blant annet 

utgangspunkt i prinsipper og kriterier fra tidligere fylkestingsvedtak. 

I FT-sak 10/2008 ble følgende rangerte kriterier vedtatt knyttet til prioritering av sjøverts 

kollektivtransport: 

1. Lovpålagt skoleskyss 

2. Næring – og reiselivets transportbehov 

3. Pendlerrute til arbeid og skole 

4. Samfunn uten landverts transportalternativer 

5. At små samfunn uten vegløsninger ivaretas i den hensikt at Nordland er et kystfylke 

der ivaretagelse av kystkulturen og bosetninger er et viktig valg for innbyggerne 

Fylkestinget fattet i fylkestingsak 156/14 Økonomiplan og budsjett, følgende vedtak under 

pkt. 9: 
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«Lovpålagt skoleskyss, arbeidsreiser og andre transportbehov til/fra steder med 5 eller flere 

fast bosatte skal prioriteres. For steder med færre enn 5 bosatte vil transportbehov utover 

skoleskyss måtte vurderes særskilt og sees i forhold til kostnadene ved å opprettholde 

transporttilbudet.» 

I fylkesrådets tiltredelseserklæring 15.oktober 2015 gis det gjennom denne formuleringer 

ytterligere føringer for utredningen:  

I arbeidet med det nye ferje- og hurtigbåtkartet tar vi sikte på å optimalisere 

ressursutnyttelsen for kystsamfunnene i Nordland. Vi vil derfor legge følgende prinsipp til 

grunn for prioriteringene;  

 Lovpålagt skoleskyss prioriteres først 

 Deretter prioriteres næringslivets behov 

 Deretter prioriteres øyer uten fastlandsforbindelse 

 Deretter prioriteres andre 

Disse vedtakene og føringene er en sentral del av grunnlaget også for denne saken. 

Kommuneproposisjonen for 2015 varslet endringer i fylkeskommunenes inntekter som følge 

av et nytt system for overføringer fra staten. Det nye inntektssystemet inneholder nye 

kostnadsnøkler og nye kriterier. For Nordland betyr det en årlig beregnet inntektsreduksjon på 

284 millioner kroner fra år 2020 sammenlignet med tidligere inntektssystem. I arbeidet med 

økonomiplan for 2015-2018 ble virkningene av forventet kostnadsvekst på båt og ferje på 

grunn av nytt inntektssystem lagt til grunn for budsjettreammene, slik at det ble vedtatt en 

ramme på cirka 114 mill.kr. 

Utredningen om fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland ble lagt frem 30. januar 2017 

og sendt på høring 1. mars i år med høringsfrist 1. juli. For at alle interessenter skulle få 

mulighet til å svare ble høringsfristen forlenget til 15. august. Saken har fått stor 

oppmerksomhet i hele fylket, og det er innen høringsfristen mottatt i alt 77 høringsinnspill. 

Med rapporten og høringsinnspillene som utgangspunkt, presenterer fylkesrådet i denne saken 

forslag til ny tilbudsstruktur. 

Flere steder i saken vil forkortelsen PBE bli benyttet. PBE er forkortelse for personbilenheter 

og angir kapasiteten for kjøretøytransport med et fartøy eller trafikkmengden i et samband. I 

beregningen av PBE teller en privatbil 1 PBE og et vogntog cirka 9 PBE.  

Problemstilling 

I FR-sak 50/120 bestilte fylkesrådet en utredning som skal legge føringer for ferje – og 

hurtigbåttilbudet i Nordland de neste 20 – 30 årene. I denne saken foreslår fylkesrådet ny 

tilbudsstruktur.  

Vurderinger 

Utfordringer med dagens tilbud og rutestruktur  
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En av hovedutfordringene i dagens rutetilbud er at ressursutnyttelsen er lav. Det er mange 

fartøyer involvert i den daglige driften, flere av disse ligger ved kai store deler av døgnet. På 

flere strekninger foregår parallellkjøring mellom ferje – og hurtigbåt, mellom hurtigbåter og 

noen steder også mellom hurtigbåt og buss. Det gir et dårligere tilbud til de reisende enn 

ressursbruken tilsier. 

De ressursene som er bundet i parallellkjøring og et høyere antall fartøy enn nødvendig, har 

en alternativ anvendelse som er mer nyttig for befolkning og næringsliv og som gir mer 

samferdsel per krone. 

Flere ruter har lav tilbudsstandard og mange ruter har kapasitetsutfordringer om sommeren. 

Det er krevende for kundene å skaffe seg oversikt over det kompliserte tilbudet og 

korrespondansene er ikke gode nok. Mange av fartøyene er lite miljøvennlige, umoderne og 

med lav driftsstabilitet. Utviklingen i Nordland hemmes av dagens struktur og prioriteringer. 

Ferje- og hurtigbåttilbudet har i liten grad blitt utformet helhetlig, men i større grad blitt 

utformet bit for bit, gjerne som følge av lokale ønsker og behov. Utviklingslinjen inneholder 

«gammeldampen,» ferjenes inntog, nye veiforbindelser, hurtigbåtrevolusjonen og 

«Kyllingmarkene.» Geografien og demografien, og i noen tilfeller også kommunegrensene, 

gjør det utfordrende å finne gode og effektive løsninger. Organiseringen på sektoren kan også 

ha hatt en viss innvirkning på den manglende helheten. Behovet for en helhetlig gjennomgang 

er udiskutabel.  

Manglende prioriteringer 

Tilbudet bærer preg av manglende prioritering av hvilke strekninger og anløpssteder som skal 

ha best tilbud. På flere strekninger er det slik at mindre steder med få fastboende har samme 

prioritet som hovedtransportårene gjennom fylket.  

Nordlandsekspressen (Nex) ble i sin tid opprettet som ekspressrute for skape en rask 

reisemulighet til fylkeshovedstaden. Nordlandsekspressen Bodø – Sandessjøen (Nex1) bruker 

i dag lang tid på grunn av mange anløp, og resultatet er et mindre attraktivt tilbud for de som 

skal reise langt.  

Komplisert rutetilbud 

Kollektivtilbudet i Nordland er omfattende. Det gjør at det kan være utfordrende å skaffe seg 

oversikt over rutetilbudet. Både fordi tilbudet er omfattende og komplisert og fordi 

informasjonen ikke er lett tilgjengelig.   

Mange av båtrutene er bygget opp slik at alle avganger er ulike. Anløpsstrukturen er 

forskjellig og seilingsled og kjøreretning varierer fra dag til dag og fra tur til tur. Mange 

signalanløp kompliserer ytterligere. 

Ruteinformasjonen gis i mange forskjellige formater, rutetabeller og holdeplassoppslag er lite 

universelt utformede og hele alfabetet benyttes til fotnoter. Dagens kompliserte fremstilling 

av tilbudet gjør at forbedret informasjon har betydelig potensiale for å bidra til flere reisende 
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og en bedre opplevelse. Økt reiselivsaktivitet krever at informasjonen må gjøres tilgjengelig 

på flere språk.  

Manglende korrespondanser 

Mye av samferdselstilbudet henger godt sammen. Å sikre korrespondanser mellom de 

forskjellige driftsformene er en utfordrende oppgave. Det er et vesentlig forbedringspotensial 

når det det gjelder korrespondanse innenfor fylkeskommunens ferje-, hurtigbåt - og 

busstilbud. Samtidig legger krav til lovpålagt skoleskyss føringer som må ivaretas og som kan 

gi utfordringer med korrespondanse. 

Fylkeskommunen styrer ikke rutetidene for fly og tog. De er forutsetninger for planleggingen 

av fylkets kollektivtilbud. Togtilbudet er tradisjonelt godt innarbeidet i Nordlands 

transporttilbud. Det samme er ikke tilfellet for flytilbudet. Å kunne reise til/fra nærmeste 

lufthavn er viktig, ikke minst for næringslivet. Det framgår også av reisevaneundersøkelsen 

som ble utført i forbindelse med utredningen av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud.  

Igjen er det naturlig å bruke Nordlandsekspressen som eksempel. Båtankomsten til Bodø fra 

Svolvær er 30 minutter før SAS avgang til Oslo, 20 minutter før fly til Tromsø, 15 minutter 

før fly til Brønnøysund og 40 minutter for fly til Trondheim. Dette gjelder også for ankomst 

fra Sandessjøen på formiddagen, hvor ankomsten gir for knapp overgangstid til fly til Oslo og 

Tromsø.  

Kapasitetsutfordringer i sommertrafikken 

Nordland er et stort reiselivsfylke, med mange besøkende særlig på sommerstid. Lofoten er et 

svært ettertraktet reisemål, men også Helgelandskysten har fått økt oppmerksomhet. Økt 

reisevirksomhet krever økt tilbud. Spesielt utfordrende er dette i ferjesektoren, men også på 

Nordlandsekspressen er det tilfeller hvor folk blir stående igjen på kaia. 

Anskaffelser av nye fartøy kan til en viss grad kompensere for kapasitet, men store fartøy er 

kostnadsdrivende, og i vinterperiodene er det lav etterspørsel. Derfor vil det naturlige være å 

øke produksjonen i sommerperiodene for å gi alternative reisemuligheter. For deler av 

ferjedriften er større andel direkteturer, uten anløp av mellomsteder, også en del av løsningen.   

Andre utfordringer 

I en vurdering av helheten i det sjøverts kollektivtilbudet er det også faktorer og utfordringer 

som ikke direkte er knyttet til rutestrukturen. 

Reservemateriell 

Det er krav til reservemateriell til hurtigbåt- og ferjekontraktene. I dag varierer kravene og 

reservemateriellet både i størrelse og standard. Hovedregelen er at det ved motorhavari eller 

lignende, og ved planlagt vedlikehold på hurtigbåter og ferjer, ikke er tilgjengelig 

reservemateriell av tilsvarende størrelse eller standard. Reservemateriellet for hurtigbåt har for 

eksempel ofte ikke godsfasiliteter. Dette gir utfordringer for de reisende og kystsamfunnene. 

Det at dagens materiell er tilårskomment øker også sjansen for driftsavbrudd og dermed også 
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behovet for reservemateriell. Når et av Nex–fartøyene er ute av drift, er det ikke uvanlig at 

dette utløser en kjedereaksjon som resulterer i at samband i en helt annen del i fylket kan 

miste «sitt» fartøy.  

Anløpskostnader  

Hurtigbåtkaiene i Nordland er for en stor del privateide og krever ekspeditørløsninger. Årlige 

anløps – og ekspeditørkostnader er betydelige. Dette skiller hurtigbåtsektorene i Nordland fra 

andre kystfylker. Det er startet et arbeid for å få anløpene til å foregå uten ekspeditør.  

Kaiene er delvis i dårlig stand og mange tilfredsstiller heller ikke krav til universell utforming 

og passer ofte ikke til dagens båtmateriell. Flere steder finnes det gode flytekaier og andre 

velfungerende kailøsninger. 

Det er om lag 180 anløpssteder for hurtigbåt i Nordland. Utbedring av kaier og avvikling av 

ordningene med ekspeditør er derfor en svært omfattende oppgave.  

Godstransport på hurtigbåt 

Når det gjelder hurtigbåttransport av gods som krever eget godsrom og kran, medfører dette at 

fartøyene blir større, dyrere, tyngre. Det fører dermed til større drivstofforbruk og økte utslipp 

sammenlignet med tilsvarende fartøy uten godskapasitet. Slik anløpene er organisert i dag 

krever godsførende hurtigbåter også ekspeditørløsninger.  

Samtidig er det behov for godstransport med hurtigbåt på en del anløpssteder, spesielt steder 

uten ferjetilbud.  

En del steder har i dag bare signalanløp, og normalt skal er det bare personbefordring som kan 

utløse anløp på signal. Dette skaper utfordringer for disse samfunnene fordi fartøyet i 

utgangspunktet ikke anløper med post eller varer. 

Anbudsstrategi/ modell 

I løpet av de siste årene har det skjedd en omstrukturering av tilbydermarkedet på rederisiden. 

Få og store aktører dominerer markedet. Dette skyldes oppkjøp av konkurrenter og det 

offentliges anbudssystemer. Resultatet er at det er svært få tilbydere innenfor maritim sektor i 

Norge og at det generelle kostnadsnivået har steget.  

Det er derfor nødvendig å se på nye innkjøpsformer og -strategier. Den todelte 

anbudsmodellen som er utviklet og benyttet i 7-8 ruter i Nordland har gitt positive erfaringer. 

Det gjennomføres først anbud på bygging av fartøy, som fylkeskommunen står som eier av, 

og deretter anbud på driften. Erfaringene tyder på at denne anbudsstrategien øker antall 

tilbydere og åpner markedet for flere små aktører. 

Inntekter og takster  

Inntektenes dekker i dag 14% av fylkeskommunens kostnader i hurtigbåtdriften (kalt 

tildskuddsandel i tabellen nedenfor). Tilsvarende tall for ferje er 76%. Fylkesrådet mener det 

er viktig å vurdere inntektene, og prisingen i sammenheng med tilbudsstrukturen. 
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I utredningen om fremtidig ferje – og hurtigbåttilbud i Nordland foreslås det at det innføres en 

anløpsavgift/ tilleggstakst ved anløp av steder uten fastboende, altså en øy eller et sted hvor 

det bare er fritidshus. På den måten skal merkostnadene ved å anløpe stedet kompenseres. 

Noen steder i fylket anløpes i dag med prising etter lignende prinsipper som beskrevet i 

rapporten. 

Nordland benytter Riksvegferjeregulativet for prising av ferjereiser. Det betyr at takstnivå og 

– strukturen er lik de statlige ferjene og andre fylker hvor en legger dette regulativet til grunn. 

Noen fylker har forlatt det statlige regulativet eller foretatt tilpasninger. Rabattene på 

ferjereiser med bil er 50% ved bruk av verdikort mens den tilsvarende rabatten for 

personreiser er 17%. Det medfører at det er liten differanse for å reise med og uten bil, 

spesielt på korte strekninger. Antall kjøretøy/PBE er i langt større grad kostnadsdrivende enn 

antall passasjerer på ferjene. Det er et sentralt utgangspunkt for en vurdering av takstene. 

Når det gjelder prisingen av hurtigbåttjenestene blir vurderingen annerledes. På flere 

strekninger er fly og privatbil alternativer til hurtigbåt, på andre strekninger er ferje/buss og 

ferje/privatbil alternativet. En reise fra Sandnessjøen til Bodø koster 691 kr. Det selges 

flybilletter til om lag samme pris. Når en regner inn 20% rabatt ved bruk av reisekortet blir 

båten alltid billigst. For noen øyer er hurtigbåt eneste reisemåte. Høy pris kan føre til at noen 

velger å bli hjemme. Det er uheldig, både fordi mobiliteten og aktiviteten i samfunnet 

reduseres, samtidig som fylkeskommunen taper billettinntekter. Det er argumenter for ikke å 

vurdere å endre priser på hurtigbåtreiser. Takstene fastsettes i dag etter korteste mulige 

sjøreise, ikke etter faktisk reisestrekning, som er tilfellet for buss. Dette prinsippet kan 

vurderes. Prissetting som for buss vil gi høyere pris Svolvær – Bodø, som i dag har samme 

pris som Skutvik – Bodø. Prisene for godsfrakt med hurtigbåt er vanskeligere å vurdere og 

sammenligne med alternativene. Frakt med hurtigbåt koster om lag 3 ganger mer enn med 

Kystgodsruta. Kystgodsruta frakter 6-7 ganger mer gods enn Nordlandsekspressen til/fra 

Helgeland, og prisen er en del av årsaken.  

Utslipp, universell utforming og gammel flåte 

Som følge av at dagens materiell er gammelt og av varierende standard, er det utfordrende å 

imøtekomme krav til universell utforming. Det er i de siste anbudsutlysningene satt krav til at 

fartøyene skal utformes universelt. Nytt fylkeskommunalt materiell er utformet i tråd med 

krav til universell utforming. For de eldre fartøyene er det ikke funnet løsninger som hverken 

brukerne, interesseorganisasjonene eller fylkeskommunen er helt fornøyde med.  

Krav til universell utforming er spesielt utfordringene i forbindelse med anløp. Tradisjonelle 

kaier er ikke tilrettelagt for dette, og stor forskjell på flo og fjære vanskeliggjør universell 

utforming. Flytekai er et alternativ, men denne type kaier byr på utfordringer ved 

godsleveranse. 
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Nye løsninger  

I dette kapittelet gjennomgår fylkesrådet sitt forslag til fremtidig tilbudsstruktur for ferje- og 

hurtigbåttransport i Nordland.  

Den nye tilbudsstrukturen er tilpasset dagens og fremtidens Nordland og har til hensikt å gi 

befolkning og næringsliv et moderne og attraktivt transporttilbud til sjøs og forutsigbarhet for 

de neste 20-30 årene. Det nye transporttilbudet skal bidra til vekst og utvikling på 

Nordlandskysten. Det blir mulig gjennom en målrettet omprioritering av ressursene. 

Fylkesrådet ønsker smartere løsninger for Nordland.  

I den nye tilbudsstrukturen er næringslivets behov prioritert. Det legges til rette for videre 

vekst innenfor fiskeri- og sjømatnæringen, og tilbudet skal også bidra til utvikling i 

reiselivsnæringen og til å dekke transportbehovene for landbruket og annen viktig 

næringsvirksomhet på Nordlandskysten. Det skjer samtidig som lovpålagt skoleskyss og 

behovene for arbeidspendling og regionale reiser ivaretas på en god måte. 

Det foreslås en omprioritering av de samlede ressursene slik at hovedvekt legges på de største 

transportstrømmene, hvor blant annet ferjesambandene langs fv. 17 og de to regionale 

hurtigbåtrutene Nordlandsekspressen løftes frem med et styrket tilbud. Transporten fra de fire 

lakseslakteriene på Skrova, Sør-Arnøy, Lovund og Herøy gis særskilt oppmerksomhet. 

Det er fylkesrådets intensjon å bidra til regionforstørring gjennom den nye tilbudsstrukturen. 

Flere av tiltakene på Helgeland vil gi bedre forbindelser til Sandnessjøen og Mo. Prioritering 

av direkteferje Forvik – Tjøtta vil redusere reisetiden og styrke forbindelsen Brønnøysund – 

Sandnessjøen. I Salten vil Steigen og Hamarøy få bedre forbindelse til Bodø.  

Både Nex1 og Nex2 gis tidligere ankomst i Bodø på formiddagen og muliggjør lengre 

opphold i Bodø på dagen. Det gjør rutene mer attraktive for helsereiser og letter sykehusets 

planlegging. Det samme gjelder den nye Helgelandspendelen og tidligere ankomsttid i 

Sandnessjøen, som både utvider tiden i Sandnessjøen og gjør det mulig å reise til Bodø og 

Tromsø. Også for sykehuset på Mo blir situasjonen noe bedre ved at reisende fra Rødøy, 

Lurøy og Træna kan være på Mo allerede kl.09:00.  

Forslaget inneholder en omfattende satsing på mer miljøvennlig sjøtransport. Fylkesrådet har 

startet arbeidet med lav – og nullutslipp på ferjer og hurtigbåter. Ferjene på fv.17 prioriteres i 

overgangen til ny teknologi. Det vil også gi Helgelandskysten nye, moderne fartøy. 

Anskaffelse av nye moderne til Nordlandsekspressen inngår også i denne saken.  

Fylkesrådet foreslår i saken at rutetilbudet til en del steder med få fastboende og lav eller 

ingen næringsaktivitet, legges ned og vurderes erstattet med et tilbud som sikrer nødvendig 

transport utenfor det rutegående tilbudet.  

For å frigjøre ressurser til viktige satsinger og samtidig tilpasse virksomheten til 

budsjettrammene, foreslås et bredt spekter med tiltak som bidrar til økte inntekter og reduserte 

kostnader. Avganger med få reisende/kjøretøy tas bort, det vil si avganger på sen kveld, 

søndag formiddag og lørdager. Hele fylket berøres.  
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Stabilt tilbud over tid gjør at det er godt innarbeidet hos de reisende, og dagens tilbud fanger 

opp mange lokale og regionale behov. Endringer vil føre til at en del behov ikke lenger 

innfris. For å møte dagens og fremtidens behov er det likevel nødvendig med store endringer.   

Ved å legge om til en mer rasjonell drift hvor fartøyene er i oppdrag i stedet for å ligge stille, 

og ved å unngå parallelle tilbud, vil det være potensiale for å utvide rutetilbudet og redusere 

antall fartøy. Begge disse tiltakene vil redusere kostnadsnivået og gi mer samferdsel pr. krone.   

Føringene fra tidligere fylkestingsvedtak og fylkesrådets tiltredelseserklæring, gjengitt i denne 

sakens bakgrunn, er lagt til grunn for prioritering av tilbudene innenfor gitte økonomiske 

rammer. 

Skoletransport 

Lovpålagt skoletransport vil uten unntak bli ivaretatt i den foreslåtte løsningen.  

Elever som reiser hjem i helgene er også hensyntatt under utarbeidelsen av ny struktur. 

Eksempelvis vil for videregående skolelever ved Meløy vgs. avd. Inndyr bli satt opp transport 

mellom skolestedet og Ørnes i korrespondanse med Nex1 på søndag kveld.  

Opprettholdelse av fredags- og søndagstilbudet til/fra Svolvær sikrer at 

helgependlingsmulighetene videreføres. Også mellom Vega og Sandnessjøen videreføres 

fredags – og søndagsavgangene på ferja mellom Tjøtta og Igerøy, med tilhørende 

busskorrespondanse for å ivareta behovet for helgependling i den delen av året hurtigbåten fra 

Sandnessjøen ikke går til Vega. Sommerruta på hurtigbåtruta strekker seg ut over skolens 

sommerferie og gir da et direktetilbud Sandnessjøen – Vega. 

Fiskeri- og sjømatnæringen 

Fylkesrådets prioritering av næringsutvikling på Nordlandskysten innebærer at fiskeri- og 

sjømatnæringens transportbehov er gitt høy prioritet.  

Fylkesrådet vil styrke tilbudet og utvide åpningstiden mellom Dønna/ Herøy og fastlandet 

(Alsten). Fylkesrådet foreslå også flere direkteavganger mellom Lovund og Stokkvågen og 

økt driftsstabilitet og økt kapasitet fra Sør-Arnøy til fastlandet. Ferjetilbudet mellom Skrova 

og Svolvær er utviklet i samarbeid med sjømatnæringen og videreføres om lag som i dag. 

Fylkesrådet vil også prioritere en generell styrking av beredskap og reserveløsninger for ferje- 

og hurtigbåtrutene.  

Kystgodsruta er viktig for fiskeri- og sjømatnæringen og skal opprettholde sitt tilbud mellom 

Salten og Helgeland, med betydelig fiskefrakt til Træna. Nex1 skal være godsførende også i 

fortsettelsen, og gir en daglig transportmulighet for fangster som trenger rask transport fra 

kyst til marked.  

Landbruksnæringen 

Mange av øyene på Helgeland har høy jordbruksaktivitet og fylkeskommunen transporterer i 

land atskillige tonn melk både med ferje og hurtigbåt. Dette transporttilbudet videreføres, og 
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det søkes å dekke også de andre transportbehovene i landbruksnæringen. Løsningene spenner 

fra melketanker som heises om bord på godsførende hurtigbåt til vogntog med melk fra 

øyene. I Hadselfjorden betjenes øyer og veiløse steder med bilførende hurtigbåt som ikke har 

kapasitet til de tyngste eller største kjøretøyene. Derfor er det etablert en ordning hvor ferja til 

Storemolla utfører tungtransport noen ganger i året etter behov og avtale. Det er en ordning 

som vurderes også andre steder. 

Reiselivsnæringen 

Reiselivsnæringens behov er godt kartlagt gjennom utredningen og er i stor utstrekning 

hensyntatt i ny tilbudsstruktur. Forenkling av tilbudet, bedre korrespondanser og lettere 

tilgjengelig ruteinformasjon er tiltak reiselivet etterspør. Samtidig legges det også opp til å 

tilpasse tilbudet målrettet til reiselivets behov i noen områder. Det foreslås endringer i dagens 

rutetilbud både på Nex1 og Nex2 som vil gjøre tilbudet mer attraktivt for reiselivet. 

Tilrettelegging for reiselivet gir også nye og bedre tilbud til oss som bor i Nordland. De nye 

Nordlandsekspressene bygges med tanke på en god reiseopplevelse, også for reisende med 

mye bagasje, sykkel og kajakk.  

Styrket sommertilbud er en av satsingene i ny tilbudsstruktur. Det har lenge vært betydelige 

utfordringer med gjenstående biler om sommeren på flere av ferjestrekningene på fv.17, 

Helgelandskysten. I ny tilbudsstruktur økes tilbudet og kapasiteten og korrespondansene 

mellom ferjene strammes opp på fv.17. På Nex2 styrkes sommertilbudet slik at Steigen og 

Hamarøy får 2 daglige t/r om sommeren, mot dagens ene avgang. Det vil trolig dekke den 

økte etterspørselen, som tidvis fører til at båten er fullbooket. Fylkesrådet legger til grunn en 

relativt lang periode med sommerrute, 5 måneder. I denne perioden betjenes også Skrova og 

Svolvær alle dager. Også på Nex1 er det kapasitetsutfordringer i dag, samtidig som 

fylkesrådet ønsker å bidra aktivt til utvikling for reiselivsnæringen på Helgeland. Det foreslås 

derfor en ekstra avgang Bodø – Sandnessjøen i sommerferien. Det vurderes om den nye turen 

skal gå via Myken, Træna og Lovund og samordnes med den nye Helgelandspendelen og 

hurtigbåtruta Sandnessjøen – Herøysteder – Vega. Også for en del andre ruter blir det forskjell 

på sommer- og vintertilbud. Båtruta på Reinefjorden får stadig flere reisende. I ny struktur 

økes kapasiteten, antall avganger økes om sommeren og avgangstidene endres for å gi bedre 

busskorrespondanse til og fra Reine.  

Serveringstilbudet på de lengre hurtigbåt- og ferjerutene er viktig både for tilreisende og 

lokalbefolkning. Fylkesrådet vil vurdere serveringstilbudet og hvordan dette kan bli en del av 

fylkeskommunens reiselivssatsing, i forbindelse med prosjektet «Grønn reiselivssatsing i 

samferdselssektoren.» 

De beskrevne forbedringene av tilbudet går inn i Nordland fylkeskommunes reiselivssatsing, 

med den nylig vedtatte reiselivsstrategien som sentral føring. Etableringen av et 

besøksforvaltningsprosjekt, som i første omgang omfatter Lofoten, Svartisen og Vega, og et 

nylig etablert prosjekt for grønn reiselivssatsing i samferdselssektoren er nye satsinger som 

konkretiserer reiselivsstrategien. 

Nordlandsekspressen 
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Nordlandsekspressen er ryggraden i hurtigbåttilbudet i Nordland. Det skal det fortsatt være. 

Det anskaffes nye moderne fartøy til rutene. Tilbudet forenkles og gjøres mer attraktivt med 

reduserte reisetider og tidligere ankomst i Bodø. Tidligere ankomst gir bedre 

flykorrespondanser.  Om sommeren utvides tilbudet i både Nex1 og Nex2 for å møte økt 

etterspørsel og bidra til å styrke reiselivsnæringen.  

Sandnessjøen – Bodø (NEX 1) 

Nex1 er et viktig regionalt tilbud mellom Helgeland og Salten som benyttes til reiser av alle 

formål, arbeid, fritid, skole, handel, helse og ferie. Fylkesrådet vil videreutvikle og styrke 

dette tilbudet.  

Nex1 er den hurtigbåtruta i Nordland som frakter flest passasjerer og mest gods. På turen fra 

Sandnessjøen til Bodø korresponderer Nex1 med en rekke ferjer, hurtigbåter og busser, og 

dekker på den måten store deler av Helgelandskysten. Ruta skal få nytt moderne fartøy som 

gjør tilbudet enda mer attraktiv. I den nye tilbudsstrukturen blir reisen raskere og ankomst 

Bodø blir tidligere enn i dag. Tidligere ankomst i Bodø gir bedre korrespondanser og flere 

reisemuligheter. Ruteplanen forenkles og ruta anløper de samme stedene i begge retninger.  

Nøkkeltall for Nex1 (2016-tall): 

 

Seilingstiden er i dag Bodø - Sandnessjøen 5 timer og 45 minutter og 5 timer og 5 minutter 

Sandnessjøen – Bodø. Anløpsstrukturen er i dag ulik på nordtur og sørtur. Et annet forhold er 

at ankomst Bodø rundt kl.12:00 er for sent for å rekke en del flyavganger med avgang fra 

Bodø cirka kl. 12:30. Tidspunktet er også lite tilpasset reisende som skal til sykehuset.  

Det foreslås ny anløpsstruktur hvor Nex1 fra Sandnessjøen anløper Nesna – Onøy – Indre 

Kvarøy - Tonnes – Rødøy – Nordværnes – Vågaholmen – Bolga – Grønøy – Ørnes – Støtt - 

Sør-Arnøy før Bodø. Det nye tilbudet innebærer at reisetiden mellom Sandnessjøen og Bodø 

blir 4 timer og 55 minutter. Det er 10 minutter forkortet reisetid nordover og 50 minutter 

kortere reisetid sørover. Ankomst Bodø vil være cirka kl. 11:00. Dette gir korrespondanse 

med fly fra Bodø mellom kl. 12:15 og 12:45 og passer bedre for helsereiser. 

Nytt tilbud i Nex1 vil ikke anløpe Bjørn, Stokkvågen, Løkta, Handnesøya, Gjerøy, Selsøyvik, 

Sør-Fugløy og Våg. Det etableres materuter mot Nex1 fra Selsøyvik og Gjerøy med overgang 

på Rødøya, og fra Sør-Fugløy og Våg med overgang på Sør-Arnøy. Ferge fra/til Bjørn går i 

korrespondanse med Nex1. Stokkvågen har i dag anløp bare i en retning, Løkta og 

Handnesøya bare søndager.  

Tilbudet Bodø – Sandnessjøen styrkes i sommerferien med en ny avgang. Det vurderes om 

den nye avgangen skal gå via Myken, Træna og Lovund og kobles sammen med Vegaruta. 

Fylkesrådet mener de nye tilbudene vil være viktige bidrag til utvikling for reiselivet, 

samtidig som de ivaretar behov for økt kapasitet. I kartet nedenfor er det skissert hvordan den 

ekstra sommerruta i Nex1 kan gå. 
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Nex1 skal fortsatt være godsførende. Det har stor betydning, spesielt for øyene på 

Helgelandskysten med en daglig mulighet til å sende varer. Nex1 benyttes også til frakt av 

fisk. Volumet har gått ned etter at Kystgodsrutas tilbud ble utvidet, det fraktes nå i overkant 

av 1000 tonn per år med Nex1. Det nye fartøyet til ruta bygges derfor med mindre 

lastekapasitet enn dagens fartøy.  
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Svolvær – Bodø (Nex2) 

Nex2 er en viktig regional rute med store sesongsvingninger og høy andel turister i 

sommerhalvåret. Ruta har spesielt stor betydning for Steigen og Hamarøy. Båtreisen mellom 

Steigen og Bodø tar 1-1 ½ time, mens det tar 3-4 timer å kjøre bil.  

Fylkesrådet vil videreutvikle tilbudet, og foreslår å styrke tilbudet til Steigen og Hamarøy og 

øke kapasiteten om sommeren. Ruta får nytt moderne fartøy som gjør tilbudet enda mer 

attraktivt.  

Nøkkeltall for Nex2 (2016-tall): 

 

 

Nex2 foreslås endret slik at ruta har Skutvik som liggehavn mandag til torsdag og Svolvær 

fredag til søndag. I perioden mai - september kjøres det ekstra avgang Bodø – Svolvær t/r på 

dagtid. Dette vil også gi et vesentlig forbedret tilbud til Steigen og Hamarøy som får 2 daglige 

avganger i begge retninger i sommerperioden. Sommerperioden er 5 mnd. Den nye dagturen 

gir gode korrespondanser både i Bodø og i Svolvær, og forventes å tiltrekke seg mange nye 

reisende. Redusert tilbud over Vestfjorden om vinteren og økt tilbud i sommerhalvåret gir en 

bedre samlet ressursutnyttelse og tilfører ruta økte inntekter. 

Om vinteren kjøres ikke lørdagsrute i Nex2. Det etableres en reisemulighet fra Steigen og 

Hamarøy til Bodø med korrespondanse til/fra Bodø på hhv. Tømmerneset og Ulvsvåg.  
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«Retning Bodø» er påstigende i Svolvær på avgangene mot Bodø, «Retning Svolvær» er 

avstigende i Svolvær på avgangene til Svolvær. Tallene er gjennomsnitt pr. dag innenfor hhv. 

vinter – og sommerperioden. I tillegg var det 322 reisende fra Skrova og 419 til Skrova i den 

vinterperioden og på de ukedagene det foreslås å ta bort vintertilbudet over Vestfjorden. Det 

er i gjennomsnitt 2 reisende per tur.  

Som figuren viser, er det fredag til Svolvær og Søndag fra Svolvær som er dagene med flest 

antall reisende. I vinterperioden er relativt få reisende over Vestfjorden midt i uka. I ny 

tilbudsstruktur legges det opp til at Nex2 skal betjene Svolvær i helgene i vinterhalvåret. Dette 

for å sikre helgependling spesielt for skoleelever og ukependlere. Ved å opprettholde 

muligheten for helgependling vil en betydelig andel av de reisende om vinteren beholde sitt 

tilbud. 



16 

 

Regulariteten er en utfordring på Nex2 om vinteren. Kanselleringene på Nex2 på grunn av 

været i 2016 viser at 17 turer er helt innstilt, mens 27 turer er innstilt over Vestfjorden 

(inkluderer turer som er helt innstilt). 

Innstillingene i 2016 var i hovedsak i november og desember, med 23 innstilte turer over 

Vestfjorden, hvorav 13 ble innstilt på hele strekningen. Det ble innstilt 2 turer i mars og 2 

turer i september 2016. Det gir en regularitet på 80% i november og desember.  

 

Det foreslås tidligere ankomst Bodø for å gi gode korrespondanser og mulighet for pendling 

fra Steigen.  

Ankomsttiden til Bodø i dag kl. 10:00 passer dårlig med flyavganger fra Bodø cirka kl. 10:30. 

I det nye tilbudet vil det bli tilstrekkelig tid til å rekke disse. Ny avgangstid fra Skutvik blir 

06:40. Ankomsttid Bodø vil være 1 time tidligere enn i dag, kl. 08:55.  

Avgang fra Bodø er i dag kl. 17:15 mandag-torsdag og kl. 18:00 fredag. Det nye tilbudet får 

fast avgangstid kl. 18:00. Da får ruta gode korrespondanser med en rekke fly som lander i 

Bodø litt etter kl. 17:00. Søndager blir avgangen senere, som i dag. Avgangen fra Svolvær 

søndager blir tidligere enn i dag, cirka kl. 12:40. Det gir flere reisemuligheter og bedre 

korrespondanser fra Bodø enn i dag, blant annet gir det korrespondanse med fly cirka kl. 

17:30 og mulighet til å reise gjennomgående Svolvær – Sandnessjøen. Skoleelever og 

ukependlere fra Hamarøy og Steigen til Bodø kan velge å reise til Bodø om ettermiddagen 

med Nex2 eller på kvelden med buss.  
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Sommertilbudet på Nex2 styrkes med en ny dagavgang Bodø – Svolvær – Bodø med avg. 

Bodø cirka kl. 10:30 og retur fra Svolvær cirka kl.14:00. Det innebærer at Steigen og 

Hamarøy får 2 daglige t/r om sommeren, og at Skrova og Svolvær får tilbud alle i 

sommerperioden. Det legges til grunn en relativt lang periode med sommerrute, 5 måneder. 

Det nye tilbudet vil tiltrekke seg nye reisende, samtidig som det møter dagens 

kapasitetsutfordringer. 

Sommerferja Skutvik – Skrova - Svolvær videreføres. Det legges opp til korrespondanse 

mellom Nex2 og ferja i Skutvik, slik at det blir mulig å reise Bodø – Svolvær også om 

kvelden om sommeren.  
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Anløpssted Holkestad, som i dag har signalanløp, legges ned. Det er mellom 15 og 20 km til 

nærmeste anløpssted Bogøy. Holkestad hadde 255 påstigende og 304 avstigende i 2016. Kvig, 

som ikke har hatt anløp på flere år, tas ut av tidtabellene.   

Ny anløpsstruktur blir som følger: Skutvik-Bogøy-Nordskot-Helnessund-Brennsundvik 

(enkelte dager på signal)-Bodø. Utvides med Skrova og Svolvær i helger og i sommerruta. 

Nordskot er signalanløp og blir fast anløp. Skrova er signalanløp og blir fast anløp.  

Seilingstiden Svolvær – Bodø med nytt tilbud vil være om lag 5 minutter kortere enn i dag.  

Figur: Skisse til ny tidtabell: 
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En konsekvens av at vintertilbudet i Nex2 reduseres, er at Skrova mister den direkte 

båtforbindelsen til Bodø om morgenen. De som bor på Skrova har heller ikke mulighet til å 

rekke tidlig fly fra Svolvær med dagen ferjetilbud. Derfor foreslås det å etablere en tidligere 

ferjeavgang fra Skrova for å skape korrespondanse med fly fra Svolvær til Bodø kl. 07:10. 
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Ved å endre liggekai for ferja mellom Svolvær og Skrova kan dette tilbudet etableres uten 

vesentlig økt kostnad. Det medfører at kveldsavgangen kl. 22:10 fra Skrova til Svolvær utgår 

på vinteren. 

Det fraktes i dag en del gods til Skrova med Nex2. For å ivareta behov for gods til/fra Skrova, 

etableres det en løsning med stykkgods på ferja. Nex2 er ikke godsførende.  

Helnessundruta er i praksis en del av rutetilbudet på Nex2. Ruta har avganger Bodø – 

Helnessund – Bodø tirsdager, torsdager og fredag. Tilbudet gir reisemulighet fra Bodø til 

Steigen for å felta i møter o.l. og returnere samme dag. Fredager går ruta primært for gi et 

ekstra tilbud og økt kapasitet i forbindelse med helg. De fleste fredager har avgangen kl. 

18:00 tilstrekkelig kapasitet til å ta passasjerene fra begge avgangene.  

I perioden mai-september ivaretas tilbudet av ny sommeravgang til Svolvær. Om vinteren 

legges det opp til å kjøre en ekstra avgang til Helnessund fredager, tilpasset muligheten for å 

delta i møte o.l., og samtidig gi en ekstra reisemulighet til Steigen på fredager, som er den 

største reisedagen. Dagens tirsdagstur har i gjennomsnitt 10 passasjerer hver vei, 

torsdagsturen 13.  

Bodø/Gildeskål  

Fylkesrådet ønsker å samordne tilbudet og reduseres parallellkjøring i dette området. 

Endringene innebærer at transporttilbudet fra Sør-Arnøy styrkes, med vekt på 

transportbehovet fra lakseslakteriet på Sør-Arnøy. For å sikre regulariteten og 

transportstandarden på ferjestrekningen Sør-Arnøy – Sund oppgraderes ferjekai på Sør-

Arnøy. For å sikre tilstrekkelig kapasitet utvides tilbudet med 1 avgang på hverdager. Sør-

Arnøy får også fast anløp av Nex1 i begge retninger. 

Ytre Gildeskålruta og Gildeskål lokal erstattes av en ny rute som både ivaretar 

transportbehovet til Bodø og internt i Gildeskål. Fartøyet skal være godsførende. Det legges 

opp til en tilbudsstandard om lag som i dag.  

Pendlermuligheten fra Sør-Arnøy og Sandhornøy til Bodø videreføres, med ny Gildeskålrute 

om morgenen og med Nex1 til Sør-Arnøy med korrespondanse med Gildeskålruta om 

ettermiddagen. Pendlermuligheten fra Sør-Arnøy til Inndyr ivaretas av direkte ferje og 

busskorrespondanse om morgenen og med hurtigbåt om ettermiddagen.  

Det vurderes videre om ny Gildeskålrute skal ha liggested Fleinvær eller Våg fra søndag til 

fredag. I dag kjøres det en avgang fra Bodø 05:20/05:35. Denne utgår med liggekai Fleinvær 

eller Våg. Det er 1 passasjer per dag i gjennomsnitt. Retur om kvelden fra Ytre Gildeskål til 

Bodø utgår onsdag og torsdag med ny liggekai Fleinvær eller Våg. Avgangene har i 

gjennomsnitt 6 passasjerer per tur. 

Nytt tilbud innebærer at det blir avgang fra Bodø til Gildeskål hver formiddag, mot dagens 2 

avganger per uke. Ruta vil korrespondere med Nex1 og slik gi forbindelse til Bodø, for 

deretter å gå til kommunesenteret Inndyr med retur om ettermiddagen. Det direkte 

kveldstilbudet Bodø – Gildeskål videreføres torsdag og fredag. 
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Antall anløp av Horsdal reduseres for å frigjøre kapasitet til en ekstra tur Sør-Arnøy – Sund 

og for å oppnå redusert reisetid mellom Sør-Arnøy og Sund på morgenavgangen. Tilbudet 

Sør-Arnøy – Sund reduseres noe lørdag og søndag. Pendlertilbudet til/fra Horsdal videreføres, 

om morgenen med egen tur Horsdal – Sund. Horsdal ligger på Sandhornøya og er landfast. 

Reisetid Våg – Inndyr er 25-30 min med ferje Horsdal – Sund og 50 min. med bil via 

Kjøpstad. 

Femris og Fleina nedlegges som anløpssted, da stedet ikke har fastboende. Femris hadde 89 

påstigende og 72 avstigende i 2016. Fleina hadde 11 avstigende og 2 påstigende i 2016. 

Reisetilbud fra Inndyr til Ytre Gildeskål kl. 06:00, og dermed pendlermulighet Inndyr – Bodø 

gjennom korrespondanse med ruta i Ytre Gildeskål, bortfaller. Det er registrert i gjennomsnitt 

2 reisende ved avgang Inndyr, på enkeltbillett. Tallet er imidlertid jevnt over uka, slik at det 

antas at det er faste reisende. Det er ikke kjent om dette er reisende til Sør-Arnøy, Våg eller 

Bodø.  

Investeringen i ferjekai, som er nødvendig for å sikre regularitet i ferjesambandet Sør-Arnøy - 

Sund, foreslås finansiert over sekkepost i vegbudsjettet og er ikke hensyntatt i den 

økonomiske beregningen.  

Også intern transport av skoleelever (svømming) over Horsdal – Sund hensyntas med 

ruteopplegget. 

Sør-Fugløy og Våg betjenes av Gildeskålruta i korrespondanse med Nex1, som bare anløper 

Sør-Arnøy i Gildeskål i ny tilbudsstruktur. Sør-Fugløy får primært et helgetilbud.  
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Rødøy/Lurøy 

Tilbudsstrukturen foreslås endret for få et mer tidsriktig og attraktivt rutetilbud i Rødøy. 

Omfanget av parallellkjøring reduseres, det skapes flere reisemuligheter til Mo i Rana, 

korrespondansene blir bedre, tilbudet forenkles og reisetiden både til Bodø og Mo reduseres. 

Gjennom en bedre samlet ressursutnyttelse, og investering i ferjekai på Tonnes, vil det også 

bli mulig å utvide tilbudet i Rødøy.  

Tilbudet til de store øyene i Rødøy og Indre Kvarøy i Lurøy styrkes og foreslås betjent med 

en stor bilførende hurtigbåt (heretter kalt Rødøyferja). Rødøyferja får liggehavn på Nesøya. 

På fastlandet vil Rødøyferja anløpe Jektvik og ny ferjekai som bygges på Tonnes. Det vil gi 

kortere reisetid for reisende med bil, og det gir nye reisemuligheter fra Rødøy/Lurøy til Mo i 

Rana. Vågaholmen vurderes anløpt på ettermiddag dersom det er nødvendig for å ivareta 

arbeidspendling til øyene. Nex1 ivaretar denne funksjonen om morgenen.    

I dag er det fire fartøyer som utfører rutetrafikken i området: Ferje i Rødøybassenget, 

hurtigbåt i Rødøy, hurtigbåt i Lurøy og skoleruta i Rødøy/Melfjordbotn. I ny tilbudsstruktur 

er antall fartøyer redusert til to: Rødøyferja til de øyene som har ferjekai og en godsførende 

hurtigbåt (heretter kalt Mykenruta) til de øvrige stedene.  

Alle anløpssteder i Rødøy, samt Indre Kvarøy, Aldra og Stuvland i Lurøy, videreføres. 

Anløpsstedene Sørnesøy og Hestmona nedlegges. Reisende fra Lurøysiden av 

Nesøya(Sørnesøy) og Hestmona (Hestmona) må benytte Rødøyferja på Rødøysiden av øyene. 

Det er 6-7 km. mellom Sørnesøy og Nordnesøy og 6-7 km mellom Hestmona og Storselsøy. 

Den direkte båtforbindelsen fra Sørnesøy, Hestmona, Indre Kvarøy til Onøy/Stokkvågen 

erstattes av reisemulighet med Rødøyferja, buss og ferje. Reisende fra Aldra og Stuvland på 

Aldra får forbindelse til Tonnes, ikke til Stokkvågen/ Onøy som i dag, og ikke slik at behov 

for arbeidspendling kan ivaretas. Melketransporten fra Aldra og Gjersvikgrenda ivaretas med 

levering på Tonnes. Skoleskyssen fra Aldra løses med egen skyss, som i dag. 

Rødøyferja og Nex1 får korrespondanse på Rødøya, med overgang for reisende fra Selsøyvik 

og Gjerøy. Dette bidrar til å redusere reisetiden med Nex1, og til at Rødøyferja kan gå direkte 

til Jektvik. Korrespondansen mellom Mykenruta og Nex1 skjer på Tonnes om morgenen og 

på Rødøya om kvelden. 

Det vurderes å etablere en bookingløsning for Rødøyferja. Dette er etterspurt av de som driver 

Klokkergården på Rødøya, først og fremst for å kunne reservere plass til buss med en større 

gruppe.  

For å sikre gode reisemuligheter legges det opp til å øke busstilbudet mellom Mo og 

Stokkvågen/Tonnes. Dette er et viktig element i et helhetlig kollektivtilbud og et godt 

alternativ til å bruke egen bil. 

Nordland fylkeskommune har ikke erfaringstall for bilførende hurtigbåt av den aktuelle 

størrelsen, 15-20 PBE. Det gir usikkerhet i kostnadsberegningen. Finnmark fylkeskommunes 

erfaringer med tilsvarende fartøy med plass til 11 PBE er oppskalert og benyttet i beregningen 

av rutetider og kostnader. 
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I forslaget til ny struktur legges det opp til en vesentlig styrking og effektivisering av 

nord/sør-forbindelsene langs fv. 17. Rutetilbudet på strekningen Jektvik – Kilboghamn 

styrkes.  For å frigjøre ressurser til å øke ferjetilbudet på hovedssambandet Jektvik – 

Kilboghamn, reduseres antall anløp i Sørfjorden. Det er i dag 6 daglige ferjeanløp i Sørfjorden 

og 5 avganger i hver retning Jektvik – Kilboghamn. Det ble i 2016 fraktet 73 000 PBE i 

sambandet, hvorav 6000 PBE til/fra Sørfjorden. Det vil si at 92% av trafikken går på 

hovedsambandet, 8% til Sørfjorden. Det skal vurderes om redusert ferjetilbud til Sørfjorden 

utløser behov for flere anløp med hurtigbåt. Det er i dag inntil 5 ukentlige hurtigbåtanløp i 

Sørfjorden. 

 

 Lurøy/Træna 

Næringstransportene vektlegges i forslag til ny struktur i Lurøy/Træna. Fylkesrådet foreslår at 

ferjetilbudet endres slik at avgangene mellom Lovund og Stokkvågen som hovedregel kjøres 

direkte. Det gir mer effektiv transport og sikrer tilstrekkelig kapasitet for laksetransporten fra 

Lovund.  

Gode forbindelser til Sandnessjøen er prioritert gjennom den nye Helgelandspendelen. Nye 

avgangstider på ferje og hurtigbåt vil gi bedre korrespondanser, med fly i Sandnessjøen og 

Mo i Rana. Endringene i ferjetilbudet i Lurøy/Træna frigjør en av de tre ferjene i området.  

Lovund – Stokkvågen får inntil 7 avganger og flere direkteavganger enn i dagens rutetilbud. 

Ferja Træna – Stokkvågen har to daglige rundturer og inntil 1 daglig avgang Træna (Husøya) 

– Selvær og betjener i tillegg trekantsambandet Stokkvågen – Onøy – Sleneset. Avgangene 

fra Træna går via Onøy. For å unngå økt reisetid på disse to avgangene, går ferja med økt 

hastighet. 

Trænaruta og Regionpendelen erstattes av Helgelandspendelen, som blir en ny direkte 

hurtigbåtforbindelse på strekningen Sandnessjøen – Nesna – Onøy – (Nord-Solvøær - ) 
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Sleneset – Lovund - Træna(Husøy). Helgelandspendelen ivaretar reisebehovet til/fra 

Sandnessjøen og Nesna, samtidig som den gir reisemuligheter mellom øyene. Ruta har to 

turer til Træna per dag. Løkta og Bjørn legges ned som anløpssted for hurtigbåt.  

Tilbudet Husøy – Selvær ivaretas av dagens lokalbåt i korrespondanse med ferja og den nye 

Helgelandspendelen, i tillegg til inntil 1 ferjeavgang per dag. Det innebærer et økt antall 

avganger mellom Husøy og Selvær  

Ferjene fra Lovund/ Sleneset og Træna/Onøy vil få tidligere ankomst Stokkvågen om 

morgenen. Det åpner reisemuligheter til Trondheim og Oslo med formiddagsfly fra Mo. 

Senere ferjeavgang fra Stokkvågen til Onøy, Sleneset Træna gir bedre forbindelser med fly 

sørfra. Senere ferjeavgang er også etterspurt av næringslivet. Rutetidene på 

Helgelandspendelen vil også gi kortere reisetider og flere reisemuligheter med fly fra 

Sandnessjøen. 

Fartøyet som settes inn i Helgelandspendelen må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere ferie 

– og helgetrafikken. Fartøyet vil være godsførende. Nord-Solvær anløpes av 

Helgelandspendelen på signal. Fisketransport Vega – Træna, som i dag delvis foregår med 

hurtigbåt i sesongen, må gå med lastebil eller finne andre transportveier om vinteren ettersom 

hurtigbåt Sandnessjøen – Herøysteder – Vega vil gå bare til Sandvær om vinteren 

Den ferja som frigjøres i Lurøy/Træna forutsettes å være reservefartøy for Lurøy/Træna og ett 

annet samband. Det gir en noe lavere beredskap enn i dag. Lovund vil bli prioritert dersom en 

av ferjene er ute av drift og reserveferje ikke umiddelbart kan settes inn.  

Det etableres et nytt daglig sommertilbud i sommerferien for å gi et direkte tilbud for reisende 

til attraktive og populære reiselivsdestinasjoner.  

Pendlingsmuligheten fra Lurøy fastland til Onøy ivaretas av ferje mellom Stokkvågen og 

Onøy. Pendlingsmulighet fra Sleneset til Onøy ivaretas av Helgelandspendelen. 

Pendlingsmulighet Lovund – Onøy ivaretas av ferje og Helgelandspendelen. Øvrig intern 

pendling i Lurøy vurderes i forbindelse med iverksettelse av ny struktur i området.   
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Herøy/Dønna 

For å styrke tilbudet til befolkning og næringsliv i Herøy og Dønna, vil fylkesrådet etablere en 

ny struktur for ferjetrafikken på Alstenfjorden. Ny tilbudsstruktur gir vesentlig økt åpningstid, 

flere avganger og stiv timesfrekvens.  

Dagens 2 samband deles slik at det blir 2 samband med stort fartøy, Sandnessjøen – Dønna og 

Søvik – Herøy, og 2 samband med mindre ferje, Løkta –Sandnessjøen og Søvik – Austbø – 

Brasøy, 

Sandnessjøen – Dønna blir hovedsamband og får utvidet åpningstid og høyere frekvens. I 

store deler av driftsdøgnet tilbys timesfrekvens på strekningen. Åpningstiden blir fra cirka 

05:30 til 00:30. Ruta betjenes av et mindre fartøy enn dagens, som forventes å dekke 

etterspørselen på grunn av flere avganger. 

Søvik – Herøy kjøres også med timesfrekvens og reisetiden blir redusert fordi ferja ikke går 

innom Austbø. Åpningstiden blir noe redusert samtidig som antall avganger blir om lag som i 

dag. Dagens fartøystørrelse videreføres.  

Løkta –Sandnessjøen betjenes av et eget, mindre fartøy med om lag samme tilbud som i dag.  

Søvik – Austbø – Brasøy betjenes av et eget, mindre fartøy. Brasøy får om lag samme tilbud 

som i dag. Austbø får noen færre avganger og noe redusert åpningstid, samtidig som 

hovedstrukturen i tilbudet til Austbø videreføres.  

Åpningstiden Dønna – Sandnessjøen utvides og ivaretar også reisebehovet til/fra Herøy sen 

kveld, og deler av lørdag og søndag. Senere reisemuligheter/ lengre åpningstid er etterspurt 



26 

 

fra Marine Harvest. Nattavganger Sandnessjøen – Dønna kan vurderes på et senere tidspunkt 

dersom etterspørselen tilsier det.  

I dagens samband Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy ble det i 2016 fraktet 110 000 kjøretøyer. 

De fordelte seg slik på delstrekningene:   

Samband Antall kj.tøy 

Herøy – Søvik 83 000 

Søvik - Austbø 16 800 

Austbø – Herøy 800 

Søvik - Brasøy 6 400 

Herøy – Brasøy 2 200 

 

Dersom tungbilandelen tas i betraktning, altså dersom det regnes i PBE, ville Herøy – Søvik 

hatt en enda større andel av trafikken. Delingen av sambandet i to gjør det mulig å prioritere 

hovedtransportstrømmen.  

Hovedreisestrømmen fra Brasøy går mot Søvik/Sandnessjøen, 3 av 4 kjøretøy. Reisende som 

skal med bil fra Brasøy til Herøy (kommunesenter), må i ny struktur reise via Søvik og bytte 

til direkteferje Søvik – Herøy. Det legges opp til korrespondanse mellom ferjene. 

Hurtigbåtruta Sandnessjøen - Herøysteder videreføres og gir et direktetilbud mellom Brasøy 

og Herøy. Skoleelevene Sandnessjøen videregående skole reiser med hurtigbåten i dag, og i 

ny struktur må også elevene fra Brasøy, som reiser med ferje i dag, reise med hurtigbåten til 

Herøy sentralskole. Det vurderes videre om hjemtransporten fra Herøy skal skje med ferje 

eller hurtigbåt.  Det etableres busstilbud for å ivareta transportbehovet fra ferjekaia på Flostad 

(Herøy) til skolen og kommunesenteret og evt. videre til Marine Harvest sitt anlegg.  

Redusert ferjestørrelse til Austbø og Brasøy kan føre til gjenstående biler. Ruteplanen vil bli 

forsøkt utformet slik at kan være mulig å utføre ekstraturer til Austbø dersom dette skulle bli 

et omfattende problem.  

I dagens samband Sandnessjøen – Dønna – Løkta var det 118 324 kjøretøyer i 2016. 

Trafikken fordeler seg slik på delstrekningene: 

Samband Antall kj.tøy 

Dønna – Sandnessjøen 106 493 

Løkta – Sandnessjøen 8246 

Dønna – Løkta 3585 

 

Delingen av sambandet i to gjør det mulig å prioritere hovedtransportstrømmen.  

Reisende fra Løkta må reise via Sandnessjøen for å komme til sitt kommunesenter. 

Hovedreisestrømmen fra Løkta går mot Sandnessjøen, mens 3 av 10 kjøretøy skal til/fra 

Dønna. Reisende som skal med bil fra Løkta til Dønna, må i ny struktur reise via 

Sandnessjøen og bytte ferje. Det legges opp til korrespondanse mellom ferjene, og det 
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vurderes å legge morgenavgangen via Dønna. Dette må også ses i sammenheng med kapasitet 

og etterspørsel fra Dønna om morgenen.  

Hurtigbåtruta Sandnessjøen – Herøysteder (-Vega) 

Dagens hurtigbåtrute videreføres, men ruta vil snu på Sandvær i vinterruta og ikke lenger 

kjøre til Kirkøy på Vega. Skolereiser og arbeidspendling fra Herøy ivaretas med hurtigbåt til 

Sandnessjøen med busskorrespondanser ut fra Sandnessjøen. Ruta vil bli betjent av et mindre, 

godsførende fartøy. Ruta vil ivareta behovet for internreiser i Herøy når ferjeruta endres til å 

gå Brasøy – Austbø – Søvik.   

Ruta har i dag 3 anløpssteder på Brasøy, Brasøy ferjekai, Brasøy og Husvær. Husvær og 

Brasøy ferjekai nedlegges som anløpssteder. Det er i overkant av 3 km fra Brasøy til Husvær. 

Det vurderes om det skal etableres et transporttilbud på strekningen, med bakgrunn i at det er 

en del eldre innbyggere på Husvær. Austbø hurtigbåtanløp legges ned. Det er få reisende på 

dagens signalanløp, og befolkningen har et godt tilbud med ferje og buss via Søvik. 

Bussrutene må tilpasses noe for å sikre at reisende fra Austbø får et fullgodt tilbud når 

båtanløpet legges ned.  

Styrket ferjetilbud fv. 17 

Fylkesrådet vil styrke ferjetilbudet på fv.17. Det har lenge vært betydelige utfordringer med 

gjenstående biler om sommeren på flere av ferjestrekningene på fv.17, Helgelandskysten. I ny 

tilbudsstruktur økes tilbudet og kapasiteten og korrespondansene mellom ferjene strammes 

opp på fv.17. Fylkesrådet vil legge spesiell vekt på tiltak som kan redusere reisetiden og 

styrke forbindelsen Brønnøysund – Sandnessjøen. 

Utvidet åpningstid Forøy – Ågskaret 

I ny tilbudsstruktur legges det opp til å bedre og effektivisere forbindelsene nord/sør på 

Helgeland, for å sikre bedre korrespondanse mellom fergene og mellom buss og ferge. 

Formålet er å tilby mer effektive reise- og transportmuligheter og styrking av regionen.  

Det legges opp til at det skal være mulig å kjøre gjennomgående langs fv. 17. For å oppnå 

bedre korrespondanse må åpningstiden utvides i dette sambandet. Første avgang fra Forøy blir 

tidligere for å rekke første ferjeavgang fra Jektvik til Kilboghamn. Det må også gå ferje 

senere på kvelden fra Forøy for å kunne gi et tilbud til reisende som kommer med buss fra 

Bodø. 

Forøy – Ågskaret er et av sambandene langs fv. 17 som er aktuelt for nytt lav- eller 

nullutslippsfartøy. 

Økt kapasitet Jektvik – Kilboghamn 

I ny tilbudsstruktur legges det opp til en vesentlig styrking og effektivisering av nord/sør-

forbindelsene langs fv. 17. Rutetilbudet på strekningen Jektvik – Kilboghamn styrkes. 

Korrespondansen nordfra forbedres gjennom at åpningstiden utvides mellom Forøy og 
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Ågskardet. Nesna – Levang og Jektvik – Kilboghamn samordne for å få bedre 

korrespondanser og kortere reisetid for sammenhengende reiser langs Helgelandskysten.  

For å frigjøre ressurser til å øke ferjetilbudet på hovedssambandet Jektvik – Kilboghamn, 

reduseres antall anløp i Sørfjorden. Det var i 2016 en årstrafikk på 73 000 PBE i sambandet, 

hvorav 6 000 var til/ fra Sørfjorden. 67 000 eller 92% av reisene går mellom Kilboghavn og 

Jektvik.  

Det er i dag 6 daglige anløp i Sørfjorden. Det vurderes om redusert ferjetilbud til Sørfjorden 

utløser behov for flere anløp med hurtigbåt. Det er i dag inntil 5 ukentlige hurtigbåtanløp i 

Sørfjorden.  

Å gjennomføre dette grepet vil gi vesentlig økt kapasitet på hovedsambandet Jektvik – 

Kilboghamn. På vinteren utvides tilbudet mellom Jektvik og Kilboghamn med en avgang pr. 

dag, mens det i sommerhalvåret vil bli ytterligere frekvensøkning.  

Ved ny anbudsutlysning er det mulig å differensiere fartøystørrelsen i sambandet i de ulike 

sesongene. Lavere etterspørsel på vinter kan gi mulighet for mindre fartøy i perioden. Stor 

etterspørsel på sommerstid tilsier relativt større fartøyer i høysesong.  

For reisende til/fra Sørfjorden vil dette gi færre avganger enn i dag.  

Jektvik - Kilboghamn er et av sambandene langs fv. 17 som er aktuelt for nytt lav- eller 

nullutslippsfartøy, da primært helårsfartøyet. 

Bedre korrespondanse Nesna – Levang/Nesnaøyene 

Det gjøres endringer i rutetiden for å oppnå god korrespondanse mot Jektvik – Kilboghamn.  

Det legges opp til at samme ferje benyttes i sambandet Nesna – Levang og Nesna – 

Nesnaøyene på kveldstid, i tillegg til lørdag morgen og søndag formiddag.  

Dette vil redusere antall kveldsavganger med en avgang på hver av strekningene. 

Åpningstiden blir om lag som i dag. 

Nesna – Levang er et av sambandene langs fv. 17 som er aktuelt for nytt lav- eller 

nullutslippsfartøy. 

Prioritere direkterute Tjøtta – Forvik 

I ny tilbudsstruktur foreslår fylkesrådet økt tilbud, større kapasitet og bedre korrespondanse 

mellom ferjene på fv.17. Fylkesrådet vil legge spesiell vekt på tiltak som kan redusere 

reisetiden og styrke forbindelsen Brønnøysund – Sandnessjøen. 

Nytt tilbud i dagens sekskantsamband Tjøtta – Mindlandet - Tro – Stokkasjøen – Vågsodden - 

Forvik innebærer at sambandet deles i to, med en direkteferje Tjøtta – Forvik og en mindre 

ferje som betjener mellomliggende steder. Antall direkteturer Tjøtta – Forvik skal økes for å 

redusere reisetiden og avstandsulempene mellom hovedstedene på Helgelandskysten. 
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Fylkesrådet planlegger med en direkterute med avgang annenhver time hele året og hver time 

om sommeren.  

I perioden januar til juni 2017 viser statistikken at 80% av trafikken på sambandet foregår 

mellom stedene Tjøtta, Mindlandet og Forvik. Tilsvarende går 63% av reisene mellom Tjøtta 

og Forvik. 

Forslaget vil gi færre avganger til/fra Vågsodden, Stokkasjøen og Tro. Mindlandet, som det 

største av mellomstedene, får et tilbud om lag på dagens nivå.  

Det legges opp til at direkteferja Tjøtta- Forvik skal samordnes enda bedre med Horn – 

Anddalsvåg på alle avganger, også dette for å knytte de to byene på Helgelandskysten bedre 

sammen og styrke regionen.   

Tjøtta-Forvik er et av sambandene langs fv. 17 som er aktuelt for null- og lavutslipp, likevel 

tidligst i forbindelse med at dagens kontrakt utløper. I dag betjenes direkteruta av et nytt 

fartøy med hybridteknologi. 

Sambandet Horn – Anddalsvåg 

Det foreslås noe redusert åpningstid og bedre koordinering opp mot sambandet Tjøtta – 

Forvik.  I dette ligger det at ferja skal alltid ha korrespondanse med direkteferja Forvik – 

Tjøtta og best mulig korrespondanse med Vennesund – Holm.  

Horn - Anddalsvåg er et av sambandene langs fv. 17 som er aktuelt for nytt lav- eller 

nullutslippsfartøy. 

Vennesund-Holm, tilpasse tilbudet 

Tilbudet videreføres om lag som i dag, med utvidet sommertilbud slik det er etablert og 

mindre reduksjoner i vinterruta. For å kunne tilby et helhetlig reisetilbud langs fv. 17 foreslås 

det at sambandet koordineres opp mot øvrige samband på strekningen. Spesielt gjelder dette 

sambandene Horn Anddalsvåg og Tjøtta - Forvik.  

De 3 sambandene Tjøtta – Forvik, Horn – Anddalsvåg og Vennesund-Holm kan på sikt få 

stive ruter og gjennomgående rutetabell. 

Vennesund - Holm er et av sambandene langs fv. 17 som er aktuelt for nytt lav- eller 

nullutslippsfartøy. 
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Ruter som legges ned 

Fylkesrådet foreslår å legge ned fem ruter til steder med få fastboende og lav næringsaktivitet. 

De aktuelle rutene har derfor også relativt lave passasjertall. Det gjelder følgende ruter: 

Rute Fastboende Årlig antall reiser 

Øksfjorden: 

 

Svartskar- 

Kvannkjosen – 

Holandshamn 

Risvær - Store 

Svolvær 

 

9 fastboende på Svartskar og i Kvannkjosen 

(Kilde: SSB, 2017) I 

 tillegg betjener ruta 1 person som bor på 

Risvær i Vågan, med 1 ukentlig avgang. 

 

Det er mange fritidsboliger i området. 

 

2051 (2015) 

Nordfold: 

 

Nordfold-

Vinkenes – 

Brattfjord-

Tårnvik 

Vinkenes 1 fastboende, Brattfjord 2 og 

Sandbakk 1. (Kilde: SSB, 2016) Sandbakk 

har ikke tilbud om vinteren i dag. På Rørstad 

er det en ukependler.  

 

Det er mange fritidsboliger i området. 

 

3346 (2016).  

 

Reisestatistikken viser 72 

reisende i januar og 796 i 

juli. 

 

Beiarfjorden: 

 

Kjelling-

Eggesvik-

Agnesodden -

Øynes 

1 fastboende på Øynes (Kilde: SSB, 2017). 

For øvrig en del fritidsboliger i fjorden.   

 

 

1279 (2016) 

 

Hemnesberget: 

 

Hemesberget- 

Hestneset-

Brennesvik 

Brennesvik 1 og Hestneset 2 fastboende 

(Kilde: Hemnes kommune, 2017). 

  

 

63 (2016) 

Alle reisene ble foretatt i 

januar-april. 

Brønnøysund: Sauren har 3 fastboende (Kilde: SSB, 2016). 3151 passasjerer og 1402 
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Brønnøysund- 

Sauren  

Det er mange fritidsboliger på øya, og flere 

under bygging.  

 

 

kjøretøyer i 2016 

 

 

Nærmere om rutesambandene som foreslås lagt ned: 

Øksfjorden 

Rutesambandet ivaretar skyssbehov for de vegløse bygdene Svartskar og Kvannkjosen samt 

Risvær. De øvrige anløpsstedene har veg og/eller ferjeforbindelser. Det kjøres en ukentlig tur 

til Svolvær. Mens båten ligger i Svolvær utføres det også en tur Svolvær - Skrova t/r før retur 

til Øksfjorden. 

Svartskar, Kvannkjosen og Risvær har få fastboende og lav eller ingen næringsaktivitet. 

Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan organisere 

nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. Tilbudet vil ikke være fast, men utføres etter 

behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene. 

For ruta Øksneshavn – Holandshamn – Svolvær vil alternativt tilbud kunne være aktuelt for 

de vegløse bygdene Svartskar og Kvannkjosen og øya Risvær. De øvrige stedene vil miste det 

aktuelle tilbudet, men har alternative reisemuligheter med ferje/buss fra Store-Molla, buss fra 

Holandshamn og ferje for reisende til/fra Skrova. 

Beiarfjorden 

Rutesambandet ivaretar skyssbehov for de vegløse bygdene Eggesvik og Øynes. Stedene har 

1 fastboende og ingen næringsaktivitet. Det er en del fritidsboliger i Beiarfjorden. Tilbudet 

foreslås lagt ned når det ikke lengre er fastboende på ruta, og da uten ytterligere tiltak.  

Gammelt fartøy innebærer at framtidig kostnad ved videreføring av ruta kan bli høyere 

Nordfold 

Rutesambandet ivaretar skyssbehov for de vegløse bygdene Vinkenes, Brattfjord, Sandbakk 

og Rørstad. På fastlandet anløpes Nordfold i Steigen og Tårnvik på Kjerringøy. I tillegg til de 

fastboende, er tilbudet attraktivt for eiere av fritidseiendommer i området. Dette fremkommer 

tydelig fra passasjerstatistikken, som viser at det reiser ti ganger flere i juli målt mot januar.  

Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan organisere, 

nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. Tilbudet vil ikke være fast, men utføres etter 

behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene. 

Hemnesberget  

Rutesambandet ivaretar skyssbehov for de vegløse bygdene Hestneset og Brennesvik, som har 

henholdsvis 2 og 1 innbyggere. 
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Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan organisere, 

nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. Tilbudet vil ikke være fast, men utføres etter 

behov og vil bli tatt bort dersom det ikke lengre er fastboende på stedene. 

En videreføring av tilbudet vil kreve et nytt fartøy og vil trolig medføre en høyere pris 

Sauren 

Det er 3 fastboende og mange fritidsboliger på øya. Det er flere fritidsboliger under bygging. 

Hurtigbåtruta Rørøy (Vega) - Brønnøysund går forbi Sauren. Ferjetilbudet erstattes med 

behovsanløp med hurtigbåten, slik at det blir mulig å reise fram og tilbake til Brønnøysund 1 

dag i uka, og at det blir mulig å reise ut til Sauren fredag med retur søndag. Behovsanløpene 

legges ikke til de ruteavganger som har flest passasjerer. 

Endringene i kriteriene i inntektssystemet til fylkene medfører at det statlige bidraget til denne 

ferjeruta opphører fra 01.01.2018. Det er krav om minst 10 PBE(personbilenheter) per dag for 

å komme inn under ferjekriteriene. Brønnøysund – Sauren frakter 3-4 PBE per dag.  

Markedstilpasning av tilbudet, alle ruter 

For å frigjøre ressurser til viktige satsinger og samtidig tilpasse virksomheten til 

budsjettrammene, foreslås et bredt spekter med tiltak som bidrar til økte inntekter og reduserte 

kostnader. Avganger med få reisende/kjøretøy tas bort, det vil si avganger på sen kveld, 

søndag formiddag og lørdager. Hele fylket berøres. Selv om mange av avgangene som tas 

bort har få reisende, vil endringene oppleves som negativ for de som berøres. Tabellen 

nedenfor beskriver tiltakene og kjente konsekvenser. De økonomiske virkningene er 

oppsummert i tabellen i økonomikapittelet. 

 

Vesterålen, Ofoten og Lofoten 

Rute Tiltak Konsekvens 

Myre - Øksnes 

vestbygd 

 

Anløpsstedet Smines, 

legges ned.  

 

Det vurderes i tillegg om 

ruta skal endres slik at 

Myre blir eneste 

fastlandshavn med 

busskorrespondanse til 

Sortland. Det innebærer at 

Skjellfjord kai nedlegges 

som anløpssted.  

 

Lørdagstilbudet på 

vinteren og 14:30-turen til 

Skogsøya ti./to./fr. på 

vinteren vurderes tatt bort. 

Smines har totalt 1500 påstigende per år, 

gjennomsnittlig 1 passasjer per tur. Det er 

veiforbindelse fra Smines til kommunesenteret, 

som er et av 2 andre anløpssteder på fastlandet 

(Langøya).  

 

Lørdager i perioden oktober – april er det i 

gjennomsnitt 4 passasjerer per tur. 

 

Rundturen Myre – Skogsøya – Myre kl 14:30  

ti./to./fr. i perioden okt-april har i gjennomsnitt 6-7 

reisende, de fleste fra Myre mot Skogsøya. Det er 

reisemulighet kl 16:15 eller kl 18:30, noe som gir 

vesentlig senere avgangstidspunkt for reisende fra 

Skogsøya til Myre. Det er ingen registrerte 

månedskort på ruta, men ruta har arbeidsreisende 

både til Myre og til Skogsøya. Ruta har ingen 



33 

 

skolereiser.  

 

Nedlegging av Skjellfjord kai forkorter ruta uten å 

ta bort tilbud til noen av øyene. Samtidig blir 

båtreisen lengre for reisende til øyene lengst vest. 

Det er ingen arbeidsreisende i den vestligste delen 

av ruta. 

Hadselfjorden Ingen konkrete endringer 

foreslås. 

 

Melbu – Fiskebøl 

 

 

Siste rundtur i dagens rute 

tas ut av ruta, lørdag tas 

også nest siste rundtur ut. 

Senere oppstart lørdag og 

søndag.  

 

 

Med utgangspunkt i trafikkstatistikken forslås 

reduserte åpningstider. De aktuelle sisteturene har 

2- 2,5 biler per tur i uke 10, 2017. Om sommeren 

har avgangene større trafikk. 

 

Melbu – Fiskebøl har omkjøringsmulighet. For 

reisende fra Sortland representerer omkjøring om 

Gullesfjordbotn liten eller ingen ulempe, mens 

ulempen for befolkningen på Melbu er betydelig 

med 1 time og 20 min lengre reisetid.  

Kjeldebotn – 

Evenes 

 

Markedsprising av tilbudet Dagens inntekter er på 700 000 kr (2016) og 

kostnadene er 5 000 000 kr (2018). Kjøretiden 

rundt Ofotfjorden reduseres fra og med juni 2018 

med 15-20 min, samtidig som prisen øker. 

14 865 passasjerer i 2016, 3,6 passasjerer per tur. 

Tysfjord Nevervik, Nordbukt og 

Hulløyhamn nedlegges 

som anløp.  

Hulløyhamn har 7 anløp på bestilling per uke, og 

hadde 78 påstigende og 115 avstigende i 2016.  

 

Nevervik hadde 12 påstigende og 10 avstigende i 

2016 fordelt på 2 ukentlige anløp på bestilling.  

Nevervik har vegforbindelse og Hulløya har ikke 

fast bosetting. Anløp Nevervik utløser en del 

ekstra kilometer.  

 

Nordbukt anløpes bare sommer/ høst og hadde 42 

påstigende og 6 avstigende i 2016.  

Svolvær – 

Skutvik 

Ingen konkrete endringer 

ut over endringene i 

Svolvær - Skrova foreslås. 

 

Svolvær – Skrova Ny tidligavgang Skrova – 

Svolvær, sisteavgangen 

Skrova – Svolvær tas bort, 

ny liggekai Skrova 

Ved å endre liggekai til Skrova kan det gis et 

tidligere tilbud fra Skrova til Svolvær. Her må det 

vurderes om kaifasiliteter er gode nok. Det er 

ønskelig med tidligere avgang fra Skrova for å 

skape korrespondanse med fly fra Svolvær til 

Bodø 07:10, også fordi Nex2 ikke lenger har tidlig 

avgang Skrova – Bodø i ny tilbudsstruktur.  

Digermulen - 

Finnvik 

Redusere åpningstid 

gjennom å ta bort 

bestillingsturer, redusere 

antall dager med 

bestillingsturer og/eller 

Noen av bestillingsturene er i liten grad i bruk. 

Kveldstur på bestilling kl 22:00 og kl 08:00 lørdag 

morgen har liten trafikk. Beredskap for å 

gjennomføre turene har en kostnad som kan 

reduseres gjennom å ta bort de minst brukte 
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redusere passasjersertifikat bestillingsturene.  

 

Redusert passasjersertifikat, fra dagens 90, vil 

kunne gi besparelse i form av redusert bemanning. 

Andenes - 

Gryllefjord 

Ingen konkrete endringer 

foreslås 

Samarbeid med Troms fylkeskommune. Har 

forhøyet takst. 

Reinefjorden Tilbudet økes i 

sommersesongen.  

 

Krav til større fartøy 

sommer. 

 

Nytt lav- eller 

nullutslippsfartøy med høy 

standard fra 2021. 

Ruta hadde 10 000 passasjerer i 2016. Det 

forventes 30% trafikkvekst som følge av økt tilbud 

og generelt økt etterspørsel.  

 

Nytt fartøy fra 2021 mv. behandles i anbudssak og 

kostnaden er ikke med her.  

 

 

 

Salten 

Rute Tiltak Konsekvenser 

Festvåg - Misten Redusert åpningstid, og 

redusert tilbud/frekvens 

september –mai.  

 

Noen nedjusteringer i 

tilbud også sommer, først 

og fremst i 

morgentrafikken 

 

Fartøystørrelsen vurderes 

redusert.  

 

 

Tiltakene foreslås for å tilpasse ressursbruken til 

reisevolumene.  

 

En mindre endring i åpningstiden og en lengre 

pause mellom rushtidene vil gi en betydelig 

kostnadsreduksjon.  

 

Det vurderes å redusere åpningstiden ytterligere 

på kvelden. Kveldstrafikken er lav mandag- 

lørdag. Redusert åpningstid mandag-torsdag med 

siste avgang cirka kl. 20:30 får konsekvenser for 

eventuelle skiftarbeidere og bosatte på Kjerringøy 

som ønsker å delta på aktiviteter i Bodø om 

kvelden.  

 

Ferjestrekningen frakter gjennomsnittlig 6 biler 

per tur, om vinteren er gjennomsnittet 4 biler. 

Ferja på strekningen MF Virak har en kapasitet på 

50 personbilenheter. Om vinteren tilbys 20 

avganger hver vei, om sommeren 25.  

 

Dersom sambandet betjenes med et mindre fartøy 

på vinteren, kan en risikere gjenstående biler i 

forbindelse med helg og høytider. Om sommeren 

vil et mindre fartøy føre til gjenstående biler 

oftere, og det vil bli behov for flere avganger.  

Væran Ingen større ruteendringer 

foreslås. 

  

På sikt får ruta et mer 

moderne og bedre tilpasset 

fartøy.  

Hverdagsavgangene kl. 07:45 og 13:00 i 

sommerferien vurderes slått sammen til en 

avgang. Det frigjør ressurser som muliggjør økt 

tilbud i forbindelse med helg.  
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Helgeland  

Rute Tiltak Konsekvens 

Ørnes – 

Meløya/Vassdalsvik 

Støtt nedlegges som 

anløpssted for ferje.   

 

Kveldsturer onsdag / 

torsdag tas ut av 

ruteplanen. Det 

vurderes å ikke anløpe 

Vassdalsvik på siste tur. 

Første tur lørdag og 

søndag kuttes. 

 

Vassdalsvik har omkjøringsmulighet (53 km 

Halsa – Ørnes, 85 km Vassdalsvik – Ørnes.  

 

Det er registrert 258 kjøretøyer til Støtt og 328 fra 

Støtt i ferjedatabanken for 2016. 

 

Kystgodsruta håndterer frakt av kjøretøyer til/fra 

Støtt, tilsvarende løsningen på Landegode 

 

Busskorrespondanse utgår lørdag kl. 07:35. Det er 

reisemulighet til Bodø med Nex1 på neste tur, 

kl.10:20.  

Meløyruta Kveldsrute fredag 23:20 

legges ned. Ingen andre 

endringer foreslås. 

Det er registrert 60 reisende på denne avgangen så 

langt i 2017.  

Mosjøen – Vikdal - 

Hundåla – Sørnes - 

Dagsvik 

Mosjøen ferjekai flyttes 

til Ursdal.  

 

Anløp Dagsvik legges 

ned. 

 

Nytt liggested Hundåla.  

Ny ferjekai i Ursdal gir vesentlig kortere seiling 

for ferja. Redusert distanse gir 39% lavere pris for 

personbil, noe som gir reduserte kostnader for de 

reisende og reduserte inntekter for 

fylkeskommunen. Samtidig må reisende til 

Mosjøen betale bompenger fra ny ferjekai.  

 

Dagsvik ferjekai legges ned for å forkorte 

ferjestrekningen og fordi det er tilstrekkelig med 

ett tilknytningspunkt til veinettet for de veiløse 

bygdene på sørsiden av Vefsnfjorden. De fleste 

reisende som i dag benytter Dagsvik ferjekai får 

økte reisekostnader i form av bompenger på fv.78 

gjennom Toventunnelen.  

 

Det er beregnet en vesentlig nettobesparelse i 

sambandet inkludert kostnader knyttet til 

investering i ny ferjekai i Ursdal.  

 

Nytt liggested Hundåla medfører at tur fra 

Hundåla fredag kveld og fra Ursdal lørdag og 

søndag morgen tas ut av tidtabellen.  

Vistenfjorden Ruta betjener ikke 

lengre anløpsstedene 

Tjøtta, Mindland, Tro, 

Stokkasjøen, Grytåga, 

Husvika, Bærøyvågen. 

 

 

Reisende til Sandnessjøen må reise med ferje til 

Tjøtta. Det medfører overgang til ferje, 5-10 min 

lengre reisetid og gangavstand mellom Fovik kai 

og ferjekai.  

 

Endringen fører til at Grytåga, Bærøyvågen og 

Husvika nedlegges som anløpssteder. Det går vei 

fra Husvika til Hundåla, som har ferjeforbindelsen 

til Mosjøen. Bærøya mister tilbudet på grunn av 

endringen. Bærøya har 5 fastboende. Det var 545 
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påstigende og 633 avstigende i 2016 fordelt på 

inntil 7 ukentlige anløp i Bærøyvågen. Grytåga 

mister også tilbudet. Grytåga har et smoltanlegg, 

men ingen fastboende. Det var 109 påstigende og 

89 avstigende i Grytåga i 2016.  

 

Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen 

for å bidra til at kommunen kan organisere 

nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. i 

forbindelse med at Bærøyvågen nedlegges som 

anløpssted. Tilbudet vil ikke være fast, men 

utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det 

ikke lengre er fastboende på Bærøya. 

 

Skoleelevene fra Tjøtta reise med ferja også om 

ettermiddagen, slik de gjør om morgenen. Det gir 

litt lengre reisetid. Ferjetidene må tilpasses skole.  

 

Dagens reisemulighet fra Vistenfjorden og 

Vevelstad til Mosjøen via Husvika/Hundåla blir 

borte med de foreslåtte endringene. Alternativ 

reise via Sandnessjøen til Mosjøen gir vesentlig 

lengre reisetid.  

 

Reisende fra Vistenfjorden (og Vevelstad for 

øvrig) kan reise fram og tilbake til Sandnessjøen 

og Brønnøysund samme dag. De muligheten 

videreføres.  

Solfjellsjøen – 

Vandve 

Ta bort lite brukte 

behovsturer (kveld og 

lørdag). 

 

Oppgradere materiell 

og sikre ruta 

reservemateriell. 

Fjerning av lite brukte behovturer har begrensede 

konsekvenser.  

 

Det er en utfordring at dagens reservefartøy ikke 

er bilførende. Ferja er av eldre årgang og har ikke 

tilstrekkelig driftsstabilitet. Nyere ferje og tilgang 

på reserveferje vil gi økt regularitet og øke 

forutsigbarheten for fastboende, næringsdrivende 

og tilreisende.  

Tjøtta – Igerøy Fredags- og 

søndagsavgangene i 

vinterruta videreføres 

og sommertilbudet 

videreføres om lag som 

i dag. Tirsdags- og 

fredagsavgangene på 

formiddag vurderes 

nedlagt. 

Eventuelle besparelser i form av færre avg 

omsettes i økt tilbud Igerøy – Horn. 

 

 

Brønnøysund – 

Sandnessjøen 

Tilbudet videreføres om 

lag som i dag.  

 

Vurderes utvidet til alle 

Evt. utvidelse er ikke tatt inn i 

kostnadsberegningen.  
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hverdager dersom det 

ikke gjenopprettes et 

flytilbud mellom byene. 

Brønnøysund- 

Rørøy(Vega) 

Redusere tilbudet på 

dagtid og lørdager og 

søndager.  

 

Kveldsavgangen til 

Vega får tidligere 

avgangstid. 

 

Anløper Sauren 

fredager og søndager. 

 

Vurdere nedlegging av 

Ylvingen som 

anløpssted. 

Tilbudet morgen og ettermiddag for 

skolereisende, arbeidspendling og forbindelse 

med fly opprettholdes. Det blir tidligere 

kveldsavgang fra Brønnøysund for å gi bedre 

korrespondanse med fly og redusere kostnadene. 

 

Ylvingen har inntil 12 daglige anløp med ferja 

vinter og 16 sommer. Nedlegging av 

hurtigbåtanløpet vil kreve tilpasning i ferjeruta for 

å ivareta skoletransport til Vega. 

 

Det er få reisende med formiddagsavgangene til 

og fra Vega, 2-4 passasjerer i gjennomsnitt.  

 

Det er bussforbindelse fra Horn til Brønnøysund. 

Denne tilpasses bedre til ferja fra Vega, spesielt 

når det ikke er hurtigbåttilbud.  

Bindalsfjorden Redusere tilbud med få 

reisende. Pendlertilbud 

Bindalseidet – Terråk, 

kveldstur tirsdag og 

lørdagsrutene er 

aktuelle kutt. 

Det er i gjennomsnitt 10 reisende per lørdag, 

fordelt på 2 ½ rundturer. Tirsdager og fredager 

går det en kveldstur i tillegg til tilbudet på dagtid. 

Tirsdagsturen har 3,5 reisende i gjennomsnitt. På 

strekningen Bindalseidet – Terråk er det 35-40 

min å kjøre rundt, mot 20 min med båten.  

 

Andre tiltak 

Reservemateriell og økt forutsigbarhet 

For å kunne sikre et stabilt og sikkert og forutsigbart transporttilbud til de reisende er det 

viktig at det er reservefartøy tilgjengelig.   

I forbindelse med nye anbudskonkurranser skal det stilles krav om reservefartøy med om lag 

samme kvaliteter som hovedfartøy. Det gjelder krav om universell utforming, kapasitet og 

hastighet. Reservefartøy som erstatter hurtigbåt med godskapasitet, må kunne ta last. 

Hovedregelen i dag er at det ved motorhavari eller lignende, og ved planlagt vedlikehold på 

hurtigbåter og ferjer, ikke er tilgjengelig reservemateriell av tilsvarende størrelse eller 

standard. Reservemateriellet for hurtigbåt har for eksempel ofte ikke godsfasiliteter. Dette gir 

utfordringer for de reisende og kystsamfunnene. Dette er bakgrunnen for at fylkesrådet nå vil 

etablere bedre beredskaps- og reserveløsninger. 

I ny anbudsmodell er fylkeskommunen eier av fartøyene. Det kan være aktuelt at 

fylkeskommunen også eier og innarbeider reservefartøyet i anbudskonkurransen. 

Lett tilgjengelig ruteinformasjon 
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Dagens kompliserte fremstilling av tilbudet gjør at forbedret informasjon har betydelig 

potensiale for å bidra til flere reisende, økte inntekter og en bedre opplevelse.  

Den omstruktureringen av tilbudet som nå foretas er også en forenkling. Det gir et godt 

grunnlag for å kunne gjøre informasjon lett tilgjengelig for de reisende.  

Som en del av gjennomføringen av ny struktur, skal også ruteinformasjonen forbedres og 

strømlinjeformes. Det utformes ny forenklet og visualisert informasjon, hvor koblinger 

mellom de forskjellige reisealternativene fremkommer. 177nordland.no skal oppgraderes og 

interaktive kart eller lignende skal være en av inngangene til informasjon. Buss, båt og ferje 

skal presenteres på samme måte og med samme datakilde. Det innebærer at rederienes 

ruteinformasjon for fylkesvegferjeruter avvikles og at også ferjeinformasjonen utelukkende 

gis på 177nordland. 

Økt reiselivsaktivitet krever at informasjonen gjøres tilgjengelig på flere språk. 177nordland 

må så snart som mulig få all ruteinformasjon på engelsk. 

Økte inntekter 

Omfordelingen av ressurser medfører at den nye strukturen i sum gir en netto inntektsgevinst. 

Som et alternativ til å redusere rutetilbudet ut over de foreslåtte tiltakene, er det foretatt 

beregninger av hvordan økte takster innenfor ferjedriften kan innrettes. Fylkesrådet foreslår å 

øke ferjetakstene tilsvarende en inntektsøkning på 20 mill. kr. per år. Det vil kreve en 

takstøkning på 15-20%, forutsatt en viss avvisningseffekt av økte priser.  

Det er gjennomført to alternative beregninger. Ett alternativ med prosentvis lik økning på 

passasjer og bil og ett alternativ med økning kun på bil. Det vil også bli beregnet et tredje 

alternativ hvor en ser på om takstene skal være degressive, det vil si at de lengste 

ferjestrekningene blir relativt billigere enn korte.  

Rabattene på ferjereiser med bil er 50% ved bruk av verdikort. Den tilsvarende rabatten for 

personreiser er 17%. Det medfører at det er liten differanse for å reise med og uten bil, 

spesielt på korte strekninger. For eksempel koster en personreise Jektvik – Rødøya 40 kr med 

full rabatt, mens en reise med bil (inkl. sjåfør) koster 69 kr med full rabatt. Kostnadsdriveren 

er i de aller fleste ferjesamband antall kjøretøy/PBE, ikke antall passasjerer, og det er et 

sentralt utgangspunkt for fylkesrådets vurdering av takstene. Fylkesrådet vil komme tilbake 

med forslag til innretning når takstøkningen skal vedtas, men er i utgangspunktet innstilt på at 

hele eller det meste av økningen skal knyttes til kjøretøy.  

De foreløpige beregningene viser blant annet at en økning på 15-20% innenfor 

riksvegregulativet vil gi økte inntekter på ca. 20 mill. kr. per år.  

Fra tid til annen bringes tema sommertakster inn i debatten, altså høyere pris for å reise med 

ferje i sommermånedene, som en mulig finansieringskilde for økt tilbud. Dagens rabattsystem 

som gir faste reisende 50% rabatt (det er i hovedsak fastboende/ faste reisende som benytter 

verdikort, fordi det krever at det legges inn et større beløp i kortet), innebærer at turister og 

andre mer tilfeldige reisende allerede betaler det dobbelte. Dagens rabattsystem ivaretar med 
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andre ord noe av ideen bak sommertakster, nemlig muligheten til å ta mer betalt av tilreisende 

og de som bidrar til sesongsvingningene enn av de fastboende. 

Fylkesrådet har vurdert og valgt å ikke gå videre med utredningens forslag om et eget 

takstpåslag for anløp av ubebodde steder. Ordningen vil være omfattet av en del vurderinger 

og det er vanskelig å formulere et prinsipp knyttet til en slik ordning.  

Fylkesrådet vurderer det ikke som aktuelt å endre hurtigbåttakstene som en del av denne 

saken. For ruta Kjeldebotn – Evenes har fylkesrådet vurdert forslaget fra utredningen og 

foreslår en form for markedsprising av dette tilbudet. Tilbudet har en karakter forskjellig fra 

alle andre samband i fylket, siden ruta i hovedsak betjener reisende til og fra Evenes flyplass. 

Det er vanlig at tilbringertjeneste til flyplass er høyere priset enn annen kollektivtransport. I 

dag er reisen priset som andre båtreiser i Nordland og koster 63 kroner en vei. Det 

kommersielle bussreisen mellom Evenes kai og Evenes koster 110 kr, altså koster hele reisen 

173 kr.  

Kjøretiden rundt Ofotfjorden reduseres fra og med sommeren 2018 med 15-20 min. Samtidig 

medfører bompengene at reisen rundt fjorden blir dyrere. Dagens pris for en bussreise 

Ballangen – Evenes (flybuss) er 355 kroner. En bilreise med parkering på Evenes blir 

vesentlig dyrere. Dagens inntekter er på flybåten Kjeldebotn – Evenes er 700 000 kr (2016). 

Med dette utgangspunktet er det forutsatt at ruta videreføres med et nytt inntektsnivå på 2 

mill. kr, noe som innebærer at prisen økes til noe over 200 kr. Det skal fortsatt være mulig å 

kjøpe månedskort for eventuelle faste reisende. Dersom inntektsmålet ikke nås, eller at 

avvisningseffekten av det høye prisnivået blir stor, må fylkesrådet ta tiltaket opp til ny 

vurdering. De årlige kostnadene på å drifte ruta er 5 mill. kr. (2018).  

Ruta Kjeldebotn – Evenes hadde 14 865 passasjerer i 2016, 3,6 passasjerer per tur. 

I forbindelse med gjennomføring av ny helhetlig struktur, hvor ferje og hurtigbåt utfyller 

hverandre i stedet for å gå parallelt, blir samotrdning av billetteringen enda viktigere. 

Fylkesrådet vil gjøre de nødvendige tilpasninger for å etablere en ny felles billeteringsløsning, 

slik at det som eksempel blir mulig å kjøpe felles månedsbillett for reise med hurtigbåt og 

ferje. 

Ny organisering av innkjøp 

Ny anbudsmodell  

De senere år har antall aktører som deltar i anbudskonkurranser blitt færre samtidig som man 

har opplevd en stor kostnadsvekst. Resultatet er manglende konkurranse og stigende priser. 

Dette er også den viktigste årsaken til at det er nødvendig å se på andre mulige 

innkjøpsformer.  

Nordland fylkeskommune har derfor utviklet og innført en ny innkjøpsform, todelt anbud. 

Modellen går ut på at det innhentes eget anbud på bygging av fartøy (hvor fylkeskommunen 

eier fartøyet) og eget anbud på drift av fartøyet. 
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En av faktorene for å oppnå økt konkurranse er at fylkeskommunen stiller fartøy til 

disposisjon for operatørene. Dette innebærer at den enkelte tilbyder ikke selv trenger kapital 

til anskaffelse av fartøy. Det gjør det mulig for flere tilbydere å levere anbud.  

Så langt har anbud både på bygging av båter og på operativ drift vært gjennomført med 

positive erfaringer. I de 6 anbudskonkurranse som er gjennomført opplever fylkesrådet at det 

er flere tilbydere og god konkurranse samt at prisene er på tilsvarende nivå eller lavere enn i 

utgående kontrakter. I tillegg har de reisende fått nytt og universelt utformet fartøy istedenfor 

fartøy som nærmet seg 20 år. Flere av tilbyderne og anbudsvinnerne er nye aktører i 

rutebåttrafikken i Nordland. 

En kan derfor konkludere med at erfaringene med ny anbudsmodell så langt er positive og at 

målene om økt konkurranse og redusert kostnad/ kostnadsvekst er nådd.  

Det er grunn til å tro at de samme fordelene kan oppnås også for større ferje – og 

hurtigbåtfartøy, og fylkesrådet vil utvide bruken av den todelte anbudsmodellen. 

Felles innkjøpsfunksjon ferje/båt og buss 

I melding St. 22 (2015-2016) gjorde Stortinget følgende oppmodingsvedtak: 

Stortinget ber regjeringen i regionreformen sørge for at administrasjonen av fylkesvegnettet 

(deler av sams vegadministrasjon) blir underlagt de nye folkevalgte regioner.  

I Prop. 84 S (2016-2017) presentere det forslag til ny fylkesinndeling og overføring av 

oppgaver til de nye regionene. Proposisjonen er en oppfølging av Meld. St. 22 (2015‒2016). I 

ny behandling av Regionsreformen 8. juni i år ble det konkludert at det skal være 11 fylker, 

inkludert Oslo, gjeldene fra 2020. 

Når det gjelder fylkesveier påpekes det her at oppgavene skal tilføres den nye 

fylkesinndelingen. I begrunnelse for dette heter det bl.a (sitat): 

Meir effektiv ressursbruk 

Samanslåing til større fylkeskommunar i tråd med regjeringa sitt framlegg i denne 

proposisjonen vil gje større administrative einingar som legg grunnlag for å byggje opp 

større kapasitet og kompetanse i oppgåveløysinga. Større fylkeskommunar vil innebere 

reduserte utgifter til administrasjon og mellom anna leggje grunnlag for stordriftsfordelar i 

tenesteproduksjonen. Dette vil frigjere ressursar som til dømes kan nyttast til å styrkje 

tenestetilbodet til innbyggjarane. 

Ei betre avklaring av kva rolle og verkemiddel fylkeskommunen skal ha som regional 

samfunnsutviklar, vil gje grunnlag for betre samordning og samhandling mellom 

forvaltningsnivåa. Dette vil gje betre og meir effektiv bruk av dei totale ressursane i 

samfunnet. Om ein legg fleire forvaltningsoppgåver til regionalt folkevalt nivå på område 

som fylkeskommunen har delvis ansvar for i dag, kan det også innebere ei meir 

kostnadseffektiv oppgåveløysing. 
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Innkjøp av ferje – og hurtigbåttjenestene er i dag delt mellom Statens vegvesen og 

fylkeskommunen. For å oppnå målsetningene som blir skissert i henhold til 

Stortingsmeldingen, vil innkjøpstjenestene knyttet til ferje- og hurtigbåt bli samordnet for å 

oppnå synergiene som skisseres. De respektive avdelingene sitter på bred kunnskap knyttet til 

det innkjøpstekniske og sektoren for øvrig. En samordning og deling av kunnskap vil derfor 

bidra til økt kompetanse og kunnskap.  

Fornyelse av fartøyflåten og miljø 

På klimatoppmøtet 12. desember 2015 ble Parisavtalen underskrevet. Avtalen fastsetter blant 

annet klare forpliktelser til fremtidige utslipp av drivhusgasser. Avtalens mål er at de globale 

utslippene raskest mulig skal ned.  

I Norge vedtok energi – og miljøkomiteen fremmet i sak 147 S (2014–2015) pkt. II følgende 

formulering: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter 

null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.» 

Samme komite vedtok i 78 S (2015-2016) en ny innstilling hvor det rettes større fokus på 

hvordan CO2 utslippet i ferjesektorene kan akselereres, og at det bør innføres egne 

tilskuddsordninger til formålet. Her heter det bl.a.: 

 «Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og 

kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og 

på ruter i egenregi.» 

Disse to eksemplene viser at Stortinget er i front og legger mange føringer å få på plass nye 

løsninger innenfor maritim sektor fort.  

På landsbasis er Nordland fylke det største fylket i landet innenfor ferje – og 

hurtigbåtsektoren, målt i produksjonskilometer og drivstofforbruk. Sidene ferje- og 

hurtigbåtmateriellet i fylket for en stor del er gammelt og nedslitt er det også et faktum at vi 

slipper ut mest CO2 fra sektoren.  

Nye miljøvennlige løsninger krever nye teknologiske løsninger. Innenfor ferjesektoren er 

allerede elektriske løsninger samt hybridløsninger kjent. Det er også startet et prosjekt i regi 

av SINTEF med som skal resultere i hydrogendrevet ferje.   

Innenfor hurtigbåtsektoren er det langt mer krevende å få nye løsninger på plass grunnet vekt 

- og hastighetsproblematikk. Nye fartøy som bygge i dag er derfor så langt drevet med 

konvensjonelle drivmidler.  

Likevel er det store utslippsbesparelser ved å ta i bruk ny skrog – og motorteknologi. 

Erfaringer med innfasing av nye hurtigbåter mellom Trondheim og Kristiansund (samme 

størrelse som Nordlandsekspressen) viser at drivstofforbruket ble redusert med 40% 

sammenlignet med tilsvarende fartøy som var nye først på 2000 tallet.  
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Grunnet manglende økonomiske avklaringer knyttet til statlige rammeoverføringer har 

Nordland fylkeskommune sett seg nødt til å gjennomføre korte anbud i påvente av endelig 

avklaring 

Dette har medført at operatørene ikke er villig til å investere i nytt materiell grunnet 

usikkerhet og kort avskrivingstid. Resultatet er at mye av ferje – og hurtigbåtflåten er 

tilårskommen og moden for utskifting. 

Unntaket er anbudsinnkjøp etter ny todelt anbudsmodell. Her har fylkeskommunen anskaffet 

5 nye 49 seters fartøyer. I tillegg pågår det i skrivende stund en anskaffelsesprosess av nye 2 

nye Nordlandsekspresser med forventet leveranse i løpet av 2019, etter samme anbudsmodell. 

Innenfor ferjesektoren er det på Helgelandskysten at hvor noen samband har nye moderne 

ferjer, den siste satt i trafikk så sent som i høst. Ny anbudsmodell er foreløpig ikke utprøvd 

innenfor ferjemarkedet.  

Miljøtiltak innenfor hurtigbåtsektoren er langt mer krevende og teknologiutviklingen er 

foreløpig ikke kommet like langt som i ferjesektoren. Anskaffelse av nye 

Nordlandsekspresser er likevel et steg i riktig retning da nye fartøyer med ny motor – og 

skrogteknologi vil gi drivstoffbesparelser på ca. 40% målt mot dagens fartøy, og dermed også 

store utslippsbesparelser. 

Nye miljøkrav er satt på agendaen og Nordland fylkeskommune deltar i diverse forum, 

nettverk og utviklingsprosjekter knyttet til utvikling av nye løsninger innenfor 

samferdselssektoren.  

For å imøtekomme de nye kravene til null- og lavutslipp er det iverksatt et prosjekt med støtte 

fra Klima- og miljødepartementet hvor formålet er å redusere utslippene for enkelte 

ferjestrekninger langs fv. 17, og for å finne miljøbesparende løsninger for hurtigbåt. Prosjektet 

er iverksatt og det forventes at de første forslagene til løsning foreligger i løpet av 2018. 

Oppgradering av kaier og reduserte anløpskostnader 

Hurtigbåtkaiene i Nordland er for en stor del privateide og krever ekspeditørløsninger. Årlige 

anløps – og ekspeditørkostnader er betydelige. Dette skiller hurtigbåtsektorene i Nordland fra 

andre kystfylker. Kaiene er delvis i dårlig stand og mange tilfredsstiller heller ikke krav til 

universell utforming og passer ofte ikke til dagens båtmateriell. Flere steder finnes det gode 

flytekaier og andre velfungerende kailøsninger. 

Kaier 

I hurtigbåtsektorene er dagens kaier er av ulik utforming og kvalitet og er til dels bygd og 

tilpasset datidens lokalbåter. Noen er tilårskomne med til dels dårlig fendring og ikke er 

tilpasset dagens fartøy. Noen kaier ligger utsatt til for vær, vind og bølger. Kaienes utforming 

gjør at det i mange tilfeller er vanskelig å tilfredsstille kravet til universell utforming på grunn 

av store tidevannsforskjeller. Noen av kaiene medfører også fare for skade og unødvendig 

slitasje på fartøyene. 
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For å imøtekomme fremtidens krav må kaiene tilpasses nye fartøy med hensyn til fendring, 

lengde og høyde. I denne sammenheng gjøres det oppmerksom på at hurtigbåter, ikke minst 

fartøy av karbonfartøy, krever en mer tilpasset fendring. 

Etablering av struktur med flytekaier må vurderes. Det anbefales at det gjennomføres en 

standardisering mellom kai/fartøy - fartøy/kai. Andre mulige tiltak vil være endring av 

kairetning, bygging av ny kai eller eventuelt flytting av anløpssted. For å tilrettelegge for 

tryggere anløp anbefales det at det monteres vindmåler på kai for å gi informasjon til 

navigatør på fartøy om vindstyrke og vindretning i «sanntid». 

Ekspeditør og kaikostnader 

Kaiene er for en stor del privateide og anløp med ekspeditør på kaia er vanlig. Dette betyr 

høye årlige driftskostnader for fylkeskommunen. Anslagsvis utgjør disse ca. 35 millioner pr. 

år, av dette medgår mer enn halvparten til ekspeditørkostnader. 

Det vurderes derfor at det må etableres andre løsninger som senker driftskostnadene og at 

årlige kostnader i stedet kan benyttes til avskriving av ny kaiinfrastruktur. Kommunene bør få 

en sentral rolle som ansvarlig for kai, og fylkeskommunen må bære en del av kostnaden med 

å oppgradere kai.    

En løsning med flytekaier gir muligheter for ekspeditørløse og sikrer også enklere 

tilrettelegging for universell utforming. Også andre tiltak kan tenkes gjennomført for å sikre 

ekspeditørløse anløp.  

Sammenlignbare fylker som Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Finnmark har organisert 

dette på litt forskjellige måter, men i all hovedsak foregår anløpene ekspeditørløst. Gods på 

hurtigbåt er utfordrende. En omlegging slik at godset kan gå på gummihjul må etterstrebes.  

Det iverksettes et arbeid for modernisering og effektivisering av hurtigbåtanløpene og få en 

overgang til ekspeditørløse anløp. Tiltaket omfatter etablering av flytekaier og andre 

investeringer i kaiinfrastruktur, og skal foregå i tett samarbeid med kommunene. Nex-kaiene 

prioriteres.   

Alle anløpssteder som videreføres gis minst ett fast anløp per uke, for å ivareta innbyggernes 

behov for mat, post, medisiner o.l. Signalanløp utføres kun når det er passasjerer. Gods utløser 

ikke signalanløp.   

 

Tiltakene i saken kan etter dette oppsumeres i følgende punkter: 

 Det bygges ny ferjekai på Tonnes.  

 Dagens fire ruter i Rødøy og nordre deler av Lurøy erstattes av to ruter, en som 

betjenes av bilførende hurtigbåt og en med godsførende hurtigbåt. Tilbudet styrkes til 

stedene i dagens ferjerute. 

 Ferjesambandet Sandnessjøen – Dønna – Løkta endres. Det etableres en direkterute 

med stiv frekvens Sandnessjøen – Dønna. Sandnessjøen – Dønna får utvidet 
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åpningstid og blir hovedsamband på Alstenfjorden og får liggested Dønna. 

Strekningen Sandnessjøen – Løkta betjenes av et eget fartøy med liggested Løkta.  

 Ferjesambandet Søvik – Austbø – Brasøy - Herøy endres. Det etableres en direkterute 

med stiv frekvens Søvik – Herøy. Strekningen Søvik – Austbø – Brasøy betjenes av et 

eget fartøy. 

 Ferjesambandet Tjøtta – Mindlandet – Tro – Stokkasjøen – Vågsodden – Forvik 

endres. Det etableres en direkterute Tjøtta – Forvik med stiv frekvens og flere 

avganger enn i dag. Tjøtta – Mindlandet – Tro – Stokkasjøen – Vågsodden – Forvik 

betjenes av et eget fartøy og færre avganger enn i dag. 

 Hurtigbåtrutene Ytre Gildeskål og Gildeskål lokal erstattes av en ny rute som betjenes 

av ett, godsførende fartøy. De ubebodde øyene Femris og Fleina legges ned som 

anløpssted. Daglige arbeidsreiser fra Ytre Gildeskål til Bodø og Inndyr ivaretas. 

 Ferjetilbudet til Sør-Arnøy økes for å ivareta behovet for transport av fersk laks fra 

lakseslakteriet på øya. Tilbudet til anløpsstedet Horsdal på Sandhornøya reduseres.  

 Båt – og ferjerutene Brønnøysund – Sauren, Hemnesberget – Tvertforlandet, 

Beiarfjordruta, Nordfoldruta og ruta Øksneshavn – Holandshamn – Svolvær legges 

ned. Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan 

organisere, nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. Tilbudet vil ikke være fast, 

men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke lengre er fastboende på 

stedene.  

 Trænaruta og Regionpendelen erstattes av Helgelandspendelen som blir en direkte 

hurtigbåtforbindelse mellom Sandnessjøen, Nesna, Lurøy og Træna. Løkta og Bjørn 

legges ned som anløpssted for hurtigbåt. 

 Strukturen på ferjerutene Stokkvågen – Lovund og Stokkvågen – Træna endres slik at 

ferjetilbudet mellom Lovund og Stokkvågen får flere direkteavganger for å tilby mer 

effektiv transport av fersk fisk. Det og det samlede ferjetilbudet i til øyene Lovund, 

Træna, Sleneset, Onøy/Lurøy videreføres med 2 ferjer. Det etableres god beredskap/ 

reserveløsning.  

 Nex1 Sandnessjøen – Bodø effektiviseres for å oppnå kortere reisetid og tidligere 

ankomst til Bodø. Anløpsstedene Våg, Sør – Fugløy, Gjerøy, Selsøyvik, Stokkvågen, 

Handnesøya, Løkta og Bjørn legges ned. Støtt og Sør-Arnøy blir faste anløp.  

 Nex2 endres slik at ruta får Skutvik som liggehavn søndag til torsdag. Fredag går 

Nex2 til Svolvær som i dag, med retur søndag. Lørdagstilbudet legges ned om 

vinteren. Holkestad og Kvig legges ned som anløpssted. Nordskot og Skrova(sommer) 

blir faste anløp. 

 Det etableres et nytt daglig hurtigbåttilbud Sandnessjøen – Bodø i sommerferien for å 

møte økt etterspørsel. Det vurderes om den nye avgangen skal gå via Myken,  Træna 

og Lovund og kobles sammen med den nye Helgelandspendelen og evt. også 

Vegaruta.  

 I en sommerperiode på 5 måneder kjøres det en ekstra avgang i Nex2 Bodø – Svolvær 

t/r midt på dagen for å styrke tilbudet til Steigen og Hamarøy og gi et attraktivt tilbud 

til Skrova, Svolvær og resten av Lofoten.  
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 Ferjetakstene økes med 15-20% for å oppnå en reell inntektsvekst på 20 mill kr per år. 

Innretningen på takstøkningen vurderes i forbindelse med gjennomføring.  

 Det iverksettes et arbeid for modernisering og effektivisering av hurtigbåtanløpene og 

få en overgang til ekspeditørløse anløp. Tiltaket omfatter etablering av flytekaier og 

andre investeringer i kaiinfrastruktur, og skal foregå i tett samarbeid med kommunene. 

Nex-kaiene prioriteres.   

 Alle anløpssteder som videreføres gis minst ett fast anløp per uke, for å ivareta 

innbyggernes behov for mat, post, medisiner o.l. Signalanløp utføres kun når det er 

passasjerer. Gods utløser ikke signalanløp.   

 Dersom noen av de vedtatte endringene i ferjetilbudet gir vesentlig negativ endring i 

inntektene fra Staten, som følge av endringer i kriteriene for ferje, grunnlaget for, og 

regulering av disse, må de aktuelle endringene vurderes på nytt av fylkestinget. 

 Innkjøp og planlegging av ferje- og hurtigbåttjenester samordnes for å styrke 

fylkeskommunen som innkjøper av sjøtransport og gi bedre samordning av tilbud.  

 Åpningstiden utvides på ferjestrekningen Forøy – Ågskardet for å gi gode forbindelser 

sørover Helgelandskysten, pendlingsmuligheter og busskorrespondanse fra Bodø.  

 Tilbudet på ferjestrekningen Jektvik – Kilboghamn økes. Antall avganger til 

Sørfjorden reduseres jfr. omtale i saken.   

 Det gjennomføres en betydelig modernisering og forbedring av tilbudet på 

ferjestrekningene på fv17. Kapasitet og antall avganger økes om sommeren. De 6 

fv.17-strekningene prioriteres når Nordland fylkeskommunes lav- og 

nullutslippssatsing skal iverksettes.  

 Tilbudet på direkteruta Tjøtta - Forvik utvides for å styrke forbindelsen mellom 

Brønnøysund og Sandnessjøen og bidra til utvikling i regionen, mens ferjetilbudet til 

mellomstedene reduseres jfr. omtale i saken.   

 Austbø, Brasøy ferjekai og Husvær nedlegges som hurtigbåtanløp. 

 Åpningstiden og frekvensen i ferjeruta Festvåg – Misten reduseres i vinterruta, jfr. 

beskrivelsen i saken.  

 Åpningstiden i ferjeruta Melbu - Fiskebøl reduseres jfr. beskrivelsen i saken. 

 Det stilles høyere krav til reservemateriell i fremtidige anbudskonkurranser. 

 Det bygges ny ferjekai i Ursdal og ferjeruta Hundåla – Mosjøen – Dagsvik innkortes. 

Dagsvik nedlegges som anløpssted. 

 Åpningstiden og frekvensen i ferjeruta Ørnes – Bolga – Støtt reduseres jfr. 

beskrivelsen i saken. Støtt nedlegges som ferjeanløp. Ferjekaia beholdes og 

biltransport besørges av Kystgodsruta etter samme modell som for Landegode. 

 Hurtigbåtruta i Vistenfjorden endres slik at Forvik blir siste anløpssted. 

Hurtigbåtanløpene Stokkasjøen, Tro, Mindland, Tjøtta, Bærøyvågen, Grytåga og 

Husvika nedlegges. Skolereiser fra Tjøtta om ettermiddagen ivaretas av ferje.  

Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan 

organisere, nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. til Bærøya. Tilbudet vil ikke 
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være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke lengre er 

fastboende på øya. 

 Hurtigbåtanløpene Hulløyhavn, Nevervik og Nordbukt på Tysfjordruta nedlegges. 

 Hurtigbåtanløpet Smines på ruta i Myre – Øksnes/Vestbygd nedlegges. Det vurderes  å 

legge ned anløpsstedeet Skjellfjord kai. 

 Det etableres behovsanløp på Sauren på hurtigbåtruta Rørøy – Brønnøysund. Tilbudet 

på dagtid vurderes redusert. Det vurderes om skoleelevene fra Ylvingen kan reise med 

ferje, slik at Ylvingen kan nedlegges som anløpssted for hurtigbåt.   

 Flybåten Kjeldebotn – Evenes markedsprises og det forutsettes et nytt inntektsnivå på 

2 mill kr. per år. Fylkesrådet vil vurdere tilbudet på nytt dersom inntektsnivået med ny 

pris viser seg å avvike vesentlig fra det fastsatte nivået. 

 

Involvering og høring 

Utredningen av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud ble initiert av fylkesrådet i februar 2015 og 

mandatet ble vedtatt i mai samme år. Fylkesråden forutsatte i sin orientering til fylkestinget i 

februar 2015 at det skulle bli en bred prosess med god involvering. Det har det vært, både i 

utredningsfasen og gjennom den skriftlige høringen. I utredningsfasen ble det holdt en rekke 

regionale møter hvor kommuner, bedrifter og andre organisasjoner deltok. Det startet med 

idédugnader og fortsatte som møter hvor ulike skisser til ny tilbudsstruktur ble drøftet. Det ble 

gjennomført reisevaneundersøkelser og det ble holdt møter i fylkesrådets ferge- og 

hurtigbåutvalg.  

Utredningen ble lagt frem 30. januar 2017 og sendt på høring 1. mars med høringsfrist 1. juli. 

For at alle interessenter skulle få mulighet til å svare, ble høringsfristen forlenget til 15. 

august. Saken har fått stor oppmerksomhet i hele fylket, og det er innen høringsfristen mottatt 

i alt 77 høringsinnspill.  Høringssvarene er vurdert i forberedelsene av fylkestingssaken og 

arbeidet med løsningsforslagene. I flere av områdene er tilbudsstruktur og ruter endret på 

bakgrunn av informasjon og synspunkter i høringsuttalelsene. Høringsuttalelsene er 

oppsummert i et eget notat som er vedlagt sammen med høringssvarene.  

Mange av løsningene i denne saken vil bli gjenstand for høring i forbindelse med at de 

detaljeres og iverksettes.  

Fylkestinget har vært orientert om arbeidet med ny tilbudsstruktur, fra arbeidet ble initiert i 

februar 2015 fram til det i juni i år ble gitt en orientering om virkningen av nye 

delkostnadsnøkler for båt og ferje. Når utredningen ble overlevert fylkesrådet i januar, ble 

samferdselskomiteen og gruppelederne i fylkestinget invitert til en omfattende orientering og 

spørsmålsrunde. Fylkestinget ble også orientert når fylkesrådet i april i år besluttet å benytte 

deler av lånerammen for todelt anbud til å kjøpe nye fartøyer til Nordlandsekspressen. 

Gjennomføring 
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Gjennomføringen av ny tilbudsstruktur må foregå stegvis, og der det er mulig vil 

strukturendringer bli tilpasset driftskontraktenes utløpsdato. I de områdene hvor flere tiltak 

avhenger av hverandre, må gjennomføringen skje samtidig. For eksempel kan ikke 

regionpendelen legges ned før ferja fra Dønna til Sandnessjøen får lengre åpningstid. Andre 

tiltak kan gjennomføres raskere og uten koblinger til andre ruter.  

I forbindelse med utarbeidelse av nye anbudsunderlag vil det bli gjennomført høring på nye 

rutetilbud som er utarbeidet med utgangspunkt i den strukturen som vedtas i fylkestinget.  

Økonomi 

Den økonomiske effekten av de foreslåtte tiltakene er vist i tabellen nedenfor. Det er stor 

usikkerhet knyttet til kalkylene. Dagens prisnivå er lagt til grunn, og for mindre tiltak som kan 

gjennomføres på kort eller mellomlang sikt er også reguleringsbestemmelsene i dagens 

kontrakt benyttet for å beregne effekter. Den største usikkerheten er anbudskonkurransene.  

 

Noen av tiltakene henger sammen slik at effekten av det ene er avhengig av at det andre 

gjennomføres. 

Fornyelse av flåten skal oppnås gjennom ny anbudsmodell og ny organisering av innkjøpene. 

Erfaringen fra de gjennomførte anbudskonkurransene med egne fartøy er at fornyelse oppnås 

innenfor dagens rammer. Det er også potensiale i samordning av innkjøp og nye 

anbudsstrategier.  

Reduserte kai- og ekspeditørkostnader kan oppnås gjennom investeringer i eksisterende kai 

eller ny kai. Det er om lag 180 anløpssteder i Nordland, de fleste kaiene er private og 

overgang til ekspeditørløse anløp er en omfattende prosess. Det må derfor forventes at 

investeringskostnadene i mange år ligger på samme nivå som besparelsen.   
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Virkninger fra inntektssystemet 

Kommuneproposisjonen 2018 (båt – og ferjenøkler) 

I kommuneproposisjonen for 2015(mai 2014 la regjeringen fram forslag nye kriterier i 

inntektssystemet for fylkeskommunene. De den gang nye, midlertidige kriteriene for båt og 

ferje innebar at kompensasjonen for båt ble beregnet etter gjennomsnittlig netto utgiftsnivå 

siste 3 år (for budsjett 2015 ble årene 2011-2013 lagt til grunn), mens kriteriet for ferje var 

antall ferjesamband og ga fylkene et fast beløp per samband.  

Endringene i inntektssystemet innebar en netto reduksjon på 284 mill. kr for Nordland, en 

virkning som fases inn gradvis fram til og med 2020. En del av effekten skyldtes båt- og 

ferjekriteriene. Det ble samtidig varslet at båt- og ferjekriteriene var foreløpige og at det 

skulle arbeides videre med nye kriterier. 

11. mai i år la regjeringen fram kommuneproposisjonen for 2018. Der endrer regjeringen 

delkostnadsnøklene for båt og ferje slik at de bygger på mer objektive kriterier. Det gir større 

forutsigbarhet og handlingsrom for egne prioriteringer. For hurtigbåt blir den tidligere 

refusjonslignende ordningen fra nyttår erstattet med andel kystlinje i alt. Det betyr at 

reduksjoner i hurtigbåtkostnadene beholdes av Nordland fylkeskommune. Tilsvarende må 

fylkeskommunen selv også finansiere tilbudsøkning.  

De nye delkostnadsnøklene for ferje blir fra og med 2018 sambandsbasert hvor standarder 

som lengde på samband, farvannsklasse, tilbud og ferjestørrelse påvirker overføringene. Det 

er imidlertid satt en grense på 10PBE (personbilenheter) per dag for å få ferjetilskudd. Det 

medfører at 1 samband, Brønnøysund – Sauren, mister ferjetilskuddet fra nyttår, jfr. 

kommuneproposisjonen for 2018:  

«For å hindre at inntektssystemet står i veien for fornuftige tilpasninger i rutestrukturen, 

foreslår departementet at det settes et krav til en viss trafikkmengde for at et samband skal 

telle med i ferjekriteriet. Alle ferjesamband og båtruter med biltrafikk over minstekravet vil 

inngå i ferjekriteriet, uavhengig av om ruten trafikkeres av en bilferje eller en bilførende båt. 

Dermed vil det være trafikkmengden, og ikke andre forhold, som definerer om et samband 

teller med i ferjekriteriet. 

Departementet mener at grenseverdien bør settes så lavt at den ikke ekskluderer for mange av 

dagens ferjesamband. Departementet foreslår at grensen settes ved en årsdøgntrafikk av 10 

personbilenheter.» 

Med dette er også skillet mellom ferje og bilførende hurtigbåt borte i inntektssystemet.  

I tillegg påvirker antall skolereiser med ferje og båt, antall båtreiser/båtpassasjerer i alt 

fordelingen mellom fylkene.   

Basert på kommuneproposisjonen 2018, beregnes det at Nordland får 21,1 mill. kr mer i 

utgiftsutjevning på grunn av ny kostnadsnøkkel for båt og ferje sammenlignet med tidligere 
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kriterier. Ettersom utgiftsutjevningen samlet sett skal være et nullsumspill, er det først i 

statsbudsjettet for 2018 at med kan fastslå hvordan virkningene vil bli for Nordland.  

I tillegg får Nordland 25,5 mill. kr av de til sammen100 mill. kr som gis til ferjefylkene som 

kompensasjon for økte anbudskostnader og kostnader til mer klimavennlig teknologi. 

Tabell 8.1 Forslag til ny delkostnadsnøkkel for båt og ferjer (kommuneproposisjonen 2018). 

 

Kriterium Vekt 

Normerte ferjekostnader (sambandsbasert) 0,6154 

Antall skolereiser med ferje 0,0179 

Antall skolereiser med båt 0,0187 

Antall båtreiser/båtpassasjerer i alt 0,0187 

Kystlinje i alt 0,3293 

 1,0 
 

Samlet sett er omfordelingseffekten av ny båt- og ferjenøkkel for fylkene et nullsumspill der 

noen vinner og noen taper. Det er Møre og Romsdal som kommer best ut med 28,9 mill. kr og 

Nordland kommer nest best ut med 21,1 mill. kr. Av de 100 mill. kr til ferjefylkene med 

særskilt fordeling kommer Nordland best ut med 25,5 mill. kr, deretter Møre og Romsdal med 

14,9 mill. kr. 

Endringene i hurtigbåttilbudet som følge av denne saken påvirker altså ikke Nordland 

fylkeskommunes inntekter gjennom inntektssystemet.  

Det er usikkert hvordan enkelte av de endringene i ferjetilbudet som forslås i denne saken vil 

påvirke overføringene gjennom inntektssystemet, blant annet fordi regjeringen skriver dette i 

kommuneproposisjonen 2018:  

«Definisjonen av et ferjesamband 

Per i dag er et ferjesamband definert som én eller flere ferjestrekninger som til sammen 

utgjør et sammenhengende ruteområde for ett eller flere fartøy. Denne definisjonen sikrer 

ifølge Statens vegvesen en lik praksis for telling av samband i hele landet. Enkelte 

fylkeskommuner har likevel påpekt at definisjonen kan ha uheldige konsekvenser. 

Fylkeskommuner som velger å se et større ruteområde i sammenheng kan få reduserte 

overføringer, selv om en slik løsning er både kostnadseffektiv og gunstig for trafikantene. 

Departementet vil se nærmere på om det er mulig å klargjøre sambandsdefinisjonen, slik at 

inndelingen i samband i mindre grad blir påvirket av fylkeskommunenes disponeringer. Som 

en midlertidig løsning foreslår departementet at sambandsinndelingen i inntektssystemet for 

2017 legges til grunn inntil videre, uavhengig av om fylkeskommunene har gjort 

ruteendringer som ellers ville gitt endringer i antall samband etter dette.» 

Dette betyr at sambandsinndelingen fastsatt i kommuneproposisjonen som minimum gjelder 

for 2018, men at det arbeides videre med definisjonene. Av proposisjonen framgår det også at  
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«Departementet vil arbeide videre med å finne en hensiktsmessig måte å oppdatere 

kriteriedata på.» 

Dette innebærer at det er uvisst hvordan endringer i tilbudet vil bli behandlet og hvor ofte det 

vil skje. I tillegg vil departementet også revidere ferjestandarden som ligger til grunn for 

ferjekriteriet, og la dette påvirke kriteriene fra 2019, forutsatt at Statens vegvesen reviderer 

standarden.  

«Møreforskning anbefaler å ta utgangspunkt i ferjestandarden fra Nasjonal transportplan 

2010–2019 (NTP). Standarden er utviklet på bakgrunn av data fra 2007 eller tidligere, og 

enkelte fylkeskommuner har påpekt at det har vært betydelige endringer i trafikken etter det. 

Departementet mener at siden standarden brukes til å omfordele en gitt ramme, og ikke til å 

bestemme størrelsen på rammen, kan standarden likevel brukes som utgangspunkt for 

beregninger av normerte kostnader. 

Departementet mener likevel at det kan være hensiktsmessig med en revisjon av 

ferjestandarden på bakgrunn av nyere trafikktall. Departementet har derfor bedt Statens 

vegvesen om å revidere ferjestandarden fra NTP 2010–2019 og vil gjøre nye beregninger av 

de normerte kostnadene med utgangspunkt i en oppdatert ferjestandard. 

Departementet tar sikte på å presentere oppdaterte beregninger i kommuneproposisjonen for 

2019, forutsatt at ferjestandarden blir revidert.» 

De beskrevne forslagene fra regjeringen ble for øvrig vedtatt. 

Basert på dagens standard og kriterier, har Møreforsking på oppdrag fra Nordland 

fylkeskommune foretatt en beregning av virkningene på overføringene gjennom 

inntektssystemet fra et av tiltakene som presenteres i denne saken. Det gjelder oppdelingen av 

de to ferjesambandene i Herøy og Dønna. Beregningen av Herøy/ Dønna ble foretatt fordi 

dette er den største endringen i ferjetilbudet, den eneste endringen som medfører opprettelse 

av nye samband og dermed den endringen som mest åpenbart kommer til å påvirke inntektene 

gjennom inntektssystemet. Møreforsking understreker en rekke usikkerhetsfaktorer, men har 

beregnet en negativ virkning på om lag 10 mill. kr per år av tiltaket. En eventuell 

gjennomføring av hvert av de to tiltakene (oppdeling av de to sambandene) forutsetter derfor 

at de omtalte endringene i sambandsdefinisjonen, ferjestandarden og oppdateringen av 

kriteriedata gir en positiv eller nøytral virkning i inntektssystemet.   

Det vises for øvrig til FT-sak 122/2017 hvor fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen 

orienterte om båt- og ferjenøklene og kommuneproposisjonen 2018. 

 

OVERSIKT KOSTNADER/TILSKUDD OG PASSASJERER 
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Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Det foreslåtte løsningsalternativet kan, dersom alle tiltak gjennomføres, gi et driftsnivå 

innenfor båt- og ferje 49,5 millioner kroner under 2017-nivå (netto). Det er stor usikkerhet 

knytte til beregningene, spesielt knyttet til fremtidige anbudskonkurranser. 

Det vil kreve et omfattende administrativt arbeid å gjennomføre de foreslåtte tiltakene og 

realisere de økonomiske effektene. En samordning av innkjøpene av ferje-, båt- og busstrafikk 

innebærer en betydelig omstilling. Disse oppgavene vil likevel kunne løses innenfor dagens 

bemanning.  
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Tiltakene som foreslås i denne saken innebærer at flere hurtigbåter, ferjer og kaier blir 

universelt utformet. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget ber fylkesrådet om å gjennomføre endringer i hurtigbåt- og 

fylkesvegferjetilbudet som skissert i saksforelegget. Dette omfatter justering av 

eksisterende ruter samt opprettelse og nedlegging av ruter. 

2. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre tiltakene i tråd med beskrivelsene i saken 

og innarbeide de økonomiske konsekvensene av endringene i økonomiplan og 

budsjett. 

 

 

 

Bodø den 15.09.17  

Tomas Norvoll Svein Eggesvik 

fylkesrådsleder fylkesråd for samferdsel 

sign sign 
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