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Bakgrunn: 
Nordland fylkeskommune gjennomfører høring knyttet til båtruter i kommunene 
Alstahaug, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna.  I høringsbrevet vises det til fylkestingsak 
143/2017: Framtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland, vedrørende endrede ruter på 
Nordlandsekspressen fra og med 01.03.2019. Saken gir konsekvenser for 
korresponderende og tilstøtende ruter langs hele Nordlandskysten.  
 
I Lurøy vil høringen omfatter endringer, spesielt for: 

- Trænaruten (18-191) 
o Endringer fordelt på vinter – og sommerrute 
o Nedleggelse av Nord-Solvær som anløpssted 
o Innføring av en tredje formiddagstur fra Sandnessjøen på mandager 

(vinterruten) 
o Innføring av formiddagstur alle hverdager fra Sandnessjøen til Myken 

(sommerrute) 
- Fergeruten Stokkvågen – Træna (18 – 192) 

o Endring av dagens avgang fra Stokkvågen 17.45 
- Lurøy (18 – 193) 

o Ruten tilpasses for å rekke korrespondanse med NEX og Trænaruten på 
Stokkvågen om morgenen mandag til lørdag 

o Bussforbindelse til Mo i Rana videreføres 
o Formiddagsavgangen fredager opprettholdes og tilpasses justeringene på 

Trænaruten for å videreføre dagens korrespondanser 
o I vinterruten endres dagens avgang kl. 16.45 fra Onøy til Stokkvågen til kl. 

15.00 mandag til fredag 
o I sommerruten blir avgangstidspunktet fra Onøy kl. 14.05 
o Ferjen fra Træna som nå har fast anløp på Onøy kl. 16.45 vil korrespondere 

med lokalbåt i Lurøy på Stokkvågen kl. 17.30 
o Søndag framskyndes dagens avgang for å oppnåkorrespondanse med 

nordgående NEX og buss til Mo i Rana 
o Ny avgang etableres på tidlig kveld i korrespondanse med sørgående NEX 

og buss til Mo i Rana 
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I høringen inngår også endringer ift ruten Rødøy (18 – 141), se eget avsnitt i 
høringsbrevet, samt oversikt over videreforbindelser. 
 
Høringsbrevet manglet informasjon om ferjeruter, om NEXruten og om når sommerruten 
til Myken skal gjennomføres. Nordland fylkeskommune har gitt følgende tilbakemelding 
på dette: 

- I utgangspunktet skal ferjerutene fra Stokkvågen videreføres som de kjører i dag. 
Eneste korrigering er, som nevnt i høringsbrevet, avgangen fra Stokkvågen til Træna 
som i dag går 17:45. Denne foreslås framskyndet til ca. 17:35. 

- Det ligger nå en forenklet versjon av NEX I med gyldighet fra og med 1. mars 2019 på 
hjemmesiden: https://177nordland.no/?a_id=3157&ac_parent=280  

- Nexruten som den ligger på nett går hele året igjennom. I skolens sommerferie vil det 
på hverdager i tillegg kjøres en avgang i korrespondanse med morgenavgang fra 
Sandnessjøen i Trænaruten. Denne vil ha avgang fra Bodø ca. 08:20 og ankomst 
Myken ca. 1130. Retur fra Myken vil være ca. 12:00 med ankomst Bodø ca. 15:20. 
Rutetider mellom Sandnessjøen og Myken ligger i sommerruten til 18-191 Træna. 

 

Høringsbrevet er sendt lokalutvalg, Lurøy Næringsforum og Lovund Industriforum. 
Informasjon om høringen er lagt ut på kommunens hjemmeside, for å ha en så åpen 
høring som mulig. Avklaringen fra Nfk (forrige avsnitt) har vært ettersendt og 
oppdateringer lagt fortløpende ut på hjemmesiden.  
 
Kommunen mottok høringen den 13. november, og sendte saken videre til høring samme 
dag. På grunn av fylkeskommunens korte frist har det ikke vært mulig å gi høringspartene 
mye tid til behandling og tilbakemelding. 
 
Innen fristen, den 21.11.2018, har kommunen mottatt 11 innspill. Alle lokalutvalg har 
behandlet saken og gitt innspill. Lurøy Næringsforum og Lovund Industriforum har gitt 
innspill. I tillegg har det kommet innspill fra «Grendahusets venner» på Nord-Solvær, og 
fra en enkeltperson: 
 
Lurøy Næringsforum: 

- Vår oppfatning er at de endringer som er gjort er gjennomført for å tilpasse seg til at NEX 
har endret anløpssted fra Onøy til Stokkvågen. Vår oppfatning er forslaget til de nye rutene 
viser tydelig alle negative konsekvensene av endringen av anløpssted som har blitt vedtatt. 
For kretsene nord i Lurøy medfører flyttingen at alle anløp med Bygderuten blir fremskyndet 
på morgenen med 40 minutter, dette medfører at avreisetidspunkt for de ytterste øyene vil 
bli meget tidlig. Det er meget vanskelig for oss å se samfunnsnytten i at så mange kretser 
skal akseptere en forlenget reiserute med mer ugunstige reisetider som er konsekvensen av 
endringene som er gjort. Vi ønsker også å påpeke at dette er resultatet av et benkeforslag 
som ble vedtatt i fylkestinget som ikke ble sendt ut på høring eller vurdert konsekvensene 
av i forkant. Vi er klar over at det ikke er dette som skal diskuteres i denne høringen. 
Allikevel er det nødvendig å nevne dette når Fylkestinget vedtar en så inngripende endring i 
vårt samferdselstilbud uten at dette blir konsekvensvurdert eller sendt ut på høring. Dette 
oppleves som en provokasjon for oss som er brukere av tjenestene. For fremtiden ønsker vi 
at slike endringer gjennomføres på en ryddigere måte enn det som har blitt gjort i dette 
tilfellet.  
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- Nytt forslag innebære at Bygderuten i Lurøy kuttes med begge turene på formiddagen 
(avgang 09.55 fra Sørnesøy). Så oppleves dette som en dramatisk forverring av dagens 
rutetilbud. Med de foreslåtte endringene til ruter vil det være belastende både for 
arbeidsgiver og arbeidstaker at ansatte må være borte en hel dag fra arbeid dersom de har 
behov for å reise til andre kretser i kommunen.  

- Den reduserte muligheten til arbeidspendling har også konsekvens for håndverkere og andre 
som har behov for å reise mellom de ulike kretsene i kommunen. 

- Vårt forslag er at Lurøyruten beholdes slik som i den er i dag. Som ett absolutt minimum må 
det opprettholdes en dag i uken med 09.55 avgang fra Sørnesøy på samme måte som i dag. 

- For trænaruten ser vi på samme måte at det er gjort naturlige tilpasninger til at knutepunkt 
er flyttet, men stiller også her spørsmål ved nødvendigheten av de gjennomførte 
endringene. Vi forstår argumentet med å rekke tidligere avganger med fly fra Røssvoll og 
Stokka, men mulighet for reisende med ferje som er på Stokkvågen 08.10 ivaretar allerede 
muligheten for å rekke disse flyene. Dette er desverre ikke en mulighet for dem uten tilgang 
på egen bil. Det er også klart negativt at siste mulighet for arbeidende på Træna til de øvrige 
kretsene er klokken 15.00. Dette vil redusere næringslivets muligheter til å generere 
ringvirkninger utenfor sin egen krets. 

- Lurøy Næringsforum har vanskelig for å se nytteverdien av å kutte Nord-Solvær som 
anløpssted. Dette er allerede en strekning som har signalanløp og vi vurderer det som en 
liten omvei fra foreslått ny rutreplan.  

- Lurøy Næringsforum er i utgangspunktet positiv til en utvidet satsning på turisme i 
kommunen. Vi stiller allikevel spørsmål ved om det ikke hadde vært mer hensiktsmessig og 
gått i dialog med reiselivet i forkant av denne satsningen. Dersom ressursene i stedet hadde 
gått til å opprettholde eller styrke den ordinære ruteproduksjonen, så tror vi dette hadde 
gitt en større samfunnsmessig verdi. 

- Når det gjelder fergene så sier høringen at man skal ta utgangspunkt i at fergene går som i 
dag. Allikevel så vet jo at det er vedtatt og fjerne en 50bilers ferge fra Lurøybassenget. Vi 
synes det er vanskelig og se helhetsbilde når man ikke vet hvordan en rutetabell for to ferger 
ser ut om noen år. Vi anmoder om at det gjennomføres en større høring der alle momenter i 
fremtidig ruteproduksjon blir adressert. På den måten vil det være lettere å komme med 
innspill på hvordan næringslivets behov i størst mulig grad kan bli ivaretatt.  

 
Lovund Industriforum 
Oppsummering: 

- Vi er overordnet fornøyd med de endringene som presenteres. 
- Vi ønsker samme rutetabell hele året – ingen sommerrute. 

o Forutsigbarhet vil tjene næringslivet og reiselivet best. 
o Vi taper muligheten for korte ærender i Sandnessjøen med forslaget 
o Sommerproduksjon til Myken som skissert bør – hvis ønskelig etableres som et 

prøveprosjekt, i tillegg til ordinær ruteproduksjon. 
o Vi ønsker å flytte midlene fra sommerproduksjonen over til anløp av Husøy på 

ettermiddag, samt daglige formiddagsturer. 
- Vi er godt fornøyd med endringene som gjør at vi slipper å krysse Trænfjorden 2 ganger for å 

reise innover. 
- Vi er fornøyd med at Stokkvågen er knutepunkt for NEX 
- Vi mener NEX-ruten fortsatt har potensiale for innkorting 
- Vi ønsker formiddagstur daglig (mandag til lørdag) 
- Husøy bør anløpes daglig klokken 19.05, med retur gjennom Lurøy 
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Trænaruten (vinter): 
- Endringene på morgenen med avgang 25 minutter tidligere og ankomst Sandnessjøen 

klokken 08.30 er godt mottatt fra Lovund Industriforum. Korrespondansen med fly fra 
Sandnessjøen er etterlengtet.  

- En lengre oppholdstid i Sandnessjøen de dager det er formiddagsbåt, gir bedre tid for 
ærender i Sandnessjøen.  

- Endringen gir mulighet for utsatt skoleoppstart i Sandnessjøen og Mo i Rana, slik at vær 
skoleungdom kan reise mandag fremfor søndag. 

- Retur av formiddagsturen gjennom Lurøy, gir betydelig forbedring i vårt rutetilbud. Våre 
reisende behøver ikke å krysse Trænfjorden 2 ganger for å komme seg innover lengre. Dette 
er en etterspurt endring fra Lovund Industriforum.  

- Vi ønsker formiddagstur daglig (mandag til lørdag) 
- Vi spår en betydelig vekst i bruken av formiddagsturen, med denne endringen.  
- Vi synes det er bra at internkommunikasjonen i Lurøy bedres. 
- Mulighetene for kommunal tjenesteyting på Lovund bedres. 
- Vår reisetid til Sandnessjøen halveres. 
- Korrespondansen med buss til og fra Mo i Rana i Stokkvågen viser tydelig fordelen av å 

endre knutepunktet til Stokkvågen. 
- Vi mener Husøy bør anløpes 19.05, våre arbeidspendlere fra Træna, kommer sent hjem slik 

forslaget ligger. For å gi rom for denne endringen er vi åpen for avgang fra Sandnessjøen 
16.15. 

- Endringene på Søndag ønskes velkomne. I dagens rutetabell bruker vi 2 timer fra Onøy til 
Lovund, mot 30 minutter i dette forslaget. 

- Forslaget øker mulighetene for flykorrespondanser i Bodø, men gjør at skoleungdommer 
som skal til Inndyr og Bodø må reise tidligere hjemmefra. 

- Reiselivet etterlyser korrespondanse mot Sandnessjøen i Stokkvågen klokken 14.45. 

 
Hestmona lokalutvalg: 

- I forslaget skal «MS Nesøy» om morgenen gå fra Sørnesøy kl 05.40 – Hestmona-Kvarøy-
Tonnes-Kvarøy og videre. Hvis «Nesøy» går Sørnesøy-Hestmona-Tonnes- Kvarøy og videre 
(altså kutter anløp av Kvarøy på innovertur) spares tid og «Nesøy» kan starte seinere fra 
Sørnesøy. Kvarøy har Nex som kommer litt seinere og gir mulighet for reise til Tonnes. 

- Kretsene Sørnesøy, Hestmona og Kvarøy har ikke legekontor eller pleie-/omsorgsenter. Vi er 
derfor avhengige av at «MS Nesøy» på onsdager går slik den gjør i dag, for å komme oss til 
fastlege/tannlege/kommunesenter eller besøke omsorgsenter. 

- Foreslåtte endringer for Trænaruta gir mulighet for de øvrige kretsene i Træna/Lurøy til reise 
til/fra Sandnessjøen på formiddag/ettermiddag mandag, onsdag og fredag. Vi ber om at 
tilsvarende reisemulighet tilrettelegges også for kretsene Sørnesøy, Hestmona og Kvarøy, da 
i korrespondanse med Helgeland på Onøy 12.40. 

- Den foreslåtte sommerruten for Trænaruten vil blokkere muligheten for Sørnesøy, 
Hestmona og Kvarøy for å komme til og fra Sandnessjøen på avgangen 11.35 fra 
Sandnessjøen. 

- Lokalutvalget er positive til at de nye rutene for Trænaruten og NEX gir tidligere ankomst 
om morgenen for Sandnessjøen og Bodø. 
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Sørnesøy lokalutvalg 
- Kretsene i Nordre Lurøy har ikke legekontor eller tannlege. Vi har pr idag mulighet til å reise 

inn til Onøy og få utført disse tjenestene på onsdag formiddag. Dette må opprettholdes. 
(Dvs anløp av Sørnesøy 0955 og 1345) 

- Ser at størsteparten av Lurøy og Træna får formiddagstur fra Sandnessjøen mandag, onsdag 
og fredag. Vi som er avhengig av lokalruta har ikke den muligheten. Det er ønskelig med en 
ettermiddagstur på mandag i tillegg til fredag. Disse turene er mye benyttet i forbindelse 
med timer på sykehus, kjeveortoped og fysioterapi. 

- Pr idag er det signalanløp på søndag. Dette ønsker vi videreført. 
- Sommerruta må ikke gåpå bekostning av den ene muligheten vi har for å reise til legen på 

onsdag. Det er heller ikke mulig å reise fra Sandnessjøen på formiddag 
mandag/onsdag/fredag. 

 
Sleneset lokalutvalg 

- Lokalutvalget støtter innspill til Nordland fylkeskommunes høring om endring i båtruter, 
utformet av Grendahusets venner i Nord-Solvær.  

- I tillegg ønsker lokalutvalget å kommentere forslag til nedlegging av anløp i Nord-Solvær 
med følgende: 

o Nedlegging av anløpet fratar Lurøy kommune mulighet for å yte offentlige tjenester 
til fastboende og aktive eiendomshavere i Nord-Solvær. Eks: helseetaten og 
arealforvaltningen.  

o I innspill fra Grendehusets venner er det ikke tatt med ukependler bosatt i Nord-
Solvær som benytter hurtigbåt i reise hjemsted/jobb.  

o Utvalget er kjent med prosjekt for nyetablering av næring i Nord-Solvær med 
potensiale for 8-10 arbeidsplasser. Potensialet i Nord-Solvær er avhengig av 
infrastruktur (hurtigbåtanløp). Sleneset krets er i forsiktig vekst, og lokalutvalget 
minner om at Nord-Solvær er en viktig del av den samlede kretsen, og skal fortsatt 
være det.  

o Lokalutvalget ser alvorlig på nedlegging av anløpet i Nord-Solvær. Det påpekes at 
Lurøy kommune må få dette tydelig fram i sitt tilsvar til fylket  

- Ruteforslagene har positive løsninger;  
o Antall muligheter for korte reiser til og fra Sandnessjøen, med ekstra formiddagstur 

mandag i vinterrute, og ettermiddagstur alle dager i sommerrute. (I sommerrute vil 
opphold i Sandnessjøen være i et tidsrom der det ikke er mulig å få utført tjenester 
innen offentlige/private tjenester som Tannlege, sykehus, BUP.)  

- Det er vanskelig å ta stilling til høringsutspillet på grunn av uryddig tidspunkt for 
overgangene mellom sommer og vinterrutene.  

- Det er vanskelig å forstå at omlegging i rutene gir økonomisk gevinst for fylket da det ikke 
følger økonomitall med høringen 

- Fra Træna og Lurøy er det foreldre som må følge barn til Sandnessjøen Søndag kveld for 
overlevering til annen omsorgsperson, og må kunne returnere utover til øyene samme kveld 
for å rekke jobb Mandag morgen. I det foreslåtte ruteopplegg er denne muligheten borte.  

- Internkommunikasjonene i Lurøy vil bli altfor redusert ved at «Nesøy» i Lurøyruten kun skal 
ha «middagstur» til øyene via Onøy, Kvarøy til Tonnes, og videre til Hestmona og Sørnesøy 
før retur til Onøy – på Fredag.  

- Offentlige tjenester i flere deler av forvaltningen vil ikke fungere, og utvalget ser at 
befolkningen på de ytre øyene ikke får mulighet til en kortere reise til Sandnessjøen, eller 
benytte seg av offentlige tjenester på Onøy.  

- Pendlere fra disse øyene vil også få store problemer med å fortsette i jobb.  
- Et absolutt minimum i denne ruten er at Onsdag får et tilbud likt Fredag i de foreslåtte ruter. 
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Lurøy innland lokalutvalg 
- Stokkvågen tas inn som anløpssted også på Søndagsruta 18-193 fra Tonnes kl 15.20 
- Det må sikres at Lurøypendelen venter på ferge fra Onøy, da dette skal tjene som erstatning 

for pendlerruta fra Onøy til Aldra/Stuvland og Nordre del av Lurøy. 
- Formiddagsruta rute 18-193 med avgang kl 12.40 fra Onøy opprettholdes også på Onsdag. 
- Det bør i Rødøyruta ses på mulighet for signalanløp av Gjersvikgrenda. 
- Forslag til ruteoppsett rute 18-193 Søndagsrute fra Tonnes til Onøy: 

Tonnes 15.20 

Stuvland 15.35 

Aldra 15.50 

Stokkvågen 16.10 

Onøy 16.40 

Onøy/Lurøy lokalutvalg: 
Trænaruten (18-191)  

- flesteparten av kretsene i Lurøy må tidligere opp og er senere hjemme. Den totale reisetiden 
blir lengre.  

- Venterommet i Sandnessjøen er fjernet og folket er fremme før noe åpner.  
- Vi mister dagens formiddagstur i praksis på bekostning av «turistruta». I sommerruta vil de 

som har behov for helsetjenester i Ssj måtte tilbringe hele dagen der. Dette er svært 
belastende for de som benytter seg jevnlig av dette. Formiddagsturene oppfattes som de 
mest benyttede turene  

- Offentlig tjenestetilbud og lokalt næringsliv benytter seg av trænaruta utover fra Onøy i dag 
med retur kveld. I nytt forslag vil tiden krympes ned til 1,5 timer. Det vil bli et redusert tilbud. 

 
Lurøy (18-193)  

- Ruten flyttes slik at båten går kl 15 fra Onøy som er før en arbeidsdag er over. Dagens 
pendlere må benytte seg av m/f Husøy og er mye senere hjemme. Samtidig blir «Nesøy» 
liggende og vente i to timer i Stokkvågen før de fortsetter ruten. Er dette hensiktsmessig 
økonomisk og for brukerne? Som kommunesenter ønsker vi at alle innbyggerne i Lurøy skal 
kunne benytte seg av kommunale tjenester. I nordre deler av Lurøy blir tilbudet redusert  

- O/L lokalutvalg er svært kritisk til flytting av knutepunktet for nex1 og trænaruten fra Onøy 
til Stokkvågen. Dette utløser mange av endringene som vi ser i samferdselskartet. Det er 
vanskelig og se at foreslått ruteproduksjon innebærer en besparelse i forhold til dagens 
produksjon. Blir dette dyrere for brukerne? Regulariteten blir dårligere med lengre reisevei 
og flere båtbytter. I denne sammenheng ser vi også at forslag om fjerning av ekspeditører 
får konsekvenser for både regularitet, sikkerhet og håndtering av lettere gods.  

- Lokalutvalget opplever at det stadig kommer nye høringer og endringsforslag knyttet til 
ruteproduksjonen. Det er svært vanskelig og se helheten og sammenhengen når det blir 
presentert stykkevis og delt. For eksempel er det knyttet stor usikkerhet til endringer i 
fergesambandene og lokalrutene i Lurøy og Træna. Slike stadige prosesser fremmer 
usikkerhet knyttet til bolyst og næringsliv. Vi foreslår at det fremmes ett nytt forslag til 
vedtak om endring av knutepunkt av nex1 til Onøy.  

- For fremtiden ønsker vi at det foreligger kostnadsberegninger som viser evt 
besparelser/kostnader. Foreligger det ingen besparelse fremstår det som endring for 
endringens skyld.  

- Vi vil også påpeke at høringsfristene er alt for korte. Sluttproduktet vil bære preg av 
hastverk 
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Lovund lokalutvalg: 
- Lovund Lokalutvalg ønsker samme rute hele året  
- Lovund Lokalutvalg synes ikke det er riktig at det er forskjell på sommer og vinterrute – man 

har ikke anledning til å komme seg til Sandnessjøen på sommerstid og man mister 
oversikten over når båtene går - Ruten må være lik hele året med samme muligheter.  

- Det er ønskelig med en formiddagstur alle dager inkludert lørdag.  
- Turistruten ønskes velkommen, men gjerne med annet materiell.  
- Vi ser det positive i båten går tidligere slik at man kan nå et fly, og slik at de som går på 

videregående kan komme seg på skolen til riktig tid på mandag.  
- Det hadde vært greit om det hadde vært en korrespondanse som gjorde at man kom seg til 

Sandnessjøen på søndags ettermiddag.  
- Vi mener Husøy bør anløpes på kveldstid 

 

Kvarøy lokalutvalg: 
Lurøy (18-193): 

- Rutetur onsdager klokken ca. 9.00 fra Kvarøy benyttes av de som skal til legen på 
Onøy. Fjerning av rutetur fra Onøy onsdager klokken 12.30 vanskeliggjør kretsens 
samarbeid med skolene på innlandet da det er denne ruteturen som benyttes til retur 
fra Tonnes til Kvarøy. Denne ruteturen benyttes også til retur fra legekontor på Onøy. 
Lokalutvalget ber derfor om at disse ruteturene opprettholdes. 

- Lokalutvalget ser at det er foreslått formiddagstur fra Sandnessjøen med rute 18-191 
mandag, onsdag og fredag. Det er derfor et krav fra kretsen at vi kan returnere fra 
Sandnessjøen med middagsbåten mandag, onsdag og fredag. Dette vil øke muligheten 
til å få time på sykehus, hos tannlege og kjeveortoped, fysioterapi og utføre andre 
kortvarige ærend. 

- Lokalutvalget ønsker at middagsturene med mulighet til å reise fra Onøy 12.40 
mandag, onsdag og fredag må løpe hele året og ikke bare i vinterruten. Denne ruten er 
også viktig for pendlere og offentlige tjenesteytere. 

- Det er viktig for kretsen at det er god kommunikasjon innad i kommunen og vi mener 
at dette bør gjenspeiles i rutetilbudet og rutefrekvensen. 

 
Styret i Grendahusets Venner (innlegget gjelder forslaget om nedleggelse av Nord-Solvær 
som anløpssted. Innlegget er forkortet, se vedlegg for utfyllende kommentarer): 

- På Nordsolvær er det i dag 6 fastboende personer fordelt på 3 husstander. I tillegg er her 22 
fritidseiendommer. Larssen Drift AS har også sin virksomhet her.  

- De seneste årene har vært preget av stor aktivitet hva angår renovering og nybygg, og det er 
brukt mange millioner kroner på dette.  

- Statistikk fra de fire siste årene viser at det reiser mellom 1 200 og 1 650 personer til og fra 
Nordsolvær hvert år. I tillegg leverer hurtigbåten post og annet gods daglig.  

- Vi vil også presisere at Nordsolvær ikke har annet alternativ for reise til og fra. 

 
Morten Benjaminsen: 

- Ønsker i forbindelse med høringen å komme med innspill til rute Lurøy (18-193). Støtter opp 
om de foreslåtte endringene på ukedager når det gjelder oppstart tidligere fra Sørnesøy 
med tidligere ankomst Stokkvågen for å sikre Nex korrespondanse nordover og i tillegg 
ivareta dagens kommunikasjonsløsninger. Dette gjør at Stuvland og Aldra får som resten av 
kommunen ett tilbud om å komme til Bodø med videre korrespondanse.  
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- På søndagene så er det gjort vesentlige endringer ut i fra dagens løsning. Endringene er 
positive, men ser noen svakheter.  

o Rutetilbud med avgang Tonnes 1520 (etter korrespondanse med Nordgående Nex) 
som går innom Stuvland og Aldra for så å ende på Onøy 1600 burde hatt signal anløp 
av Stokkvågen. Dette for å styrke muligheten for reisende å komme seg til 
Stokkvågen fra tettstedene Stuvland og Aldra. Det er i dag flere reisende som 
naturlig vil reise dit på søndagene, men som i dag ikke har den muligheten.  

o Rutetilbud med avgang Onøy 1925 bør endres slik at reisende kan nå Sørgående Nex 
på Tonnes. Med dagens forslag er ikke det mulig. Får man korrigert dette vil man ha 
tilbud om å nå Nex til Sandnessjøen. Dette tilbudet er tilstede i dag, slik at det vil 
forringes med det nye forslaget.  

 
 
Vurdering:  
Lurøy kommune er en livskraftig kommune med et spennende og næringsliv med høy 
verdiskaping. Kommunen har en svært utfordrende geografi, med øyer og fastland. 
Innbyggere og næringsliv er avhengig av rutetransport for å få varer inn/ut, og for å få 
personell på plass. Dette gjør at kommunen er særlig sårbar for endringer. Lurøy 
kommune har bygget opp en desentralisert struktur, og tilbyr tjenesteproduksjon i hele 
Lurøy. De mange småsamfunnene på øyene i kommunen er direkte avhengig av å kunne 
benytte seg av offentlig transport. For å kunne opprettholde denne strukturen må 
kommunen ha en fungerende samferdsel. De stadige høringer som er relatert til 
samferdsel, og engasjementet som ligger bak alle innspill, og lengden på innspill, som 
kommer i en samferdselssak viser at dette temaet oppleves som viktig for innbyggere og 
næringsliv i kommunen. 
 
Om høringen: 
Det er utfordrende å motta høringer fra Nordland fylkeskommune, med 3 ukers svarfrist. 
Kommunale møter er fastlagt, noe som kan gi begrensinger for hvor godt høringen kan 
bli, og hvor godt sluttproduktet blir. I utgangspunktet er alle endringer utfordrende, det 
er da spesielt viktig å jobbe dialogbasert og skape en god forankring.  Når det er sagt, har 
lokalutvalg og næringsforeninger i kommunen tatt ansvar og gjort en formidabel jobb 
med sine innspill, for å rekke fristen, noe kommunen setter stor pris på! Kommunen vil 
likevel sterkt oppfordre fylkeskommunen om å endre sin praksis med korte høringsfrister. 
 
Samferdselskartet i Lurøy, både slik det er i dag, og forslag til endringer, er utfordrende. 
Det er forståelig at det kan være nødvendig med en gjennomgåelse for å finne 
besparelser/gjøre reisingen mer effektiv og fremtidsrettet. Det ønsker vi velkommen! 
Samtidig henger reiserutene sammen. Det er vanskelig å gi uttalelser til enkeltruter, uten 
at får se hele bildet. Det er heller ikke betryggende med uttalelser som: I utgangspunktet 
skal ferjerutene fra Stokkvågen videreføres som de kjører i dag.  Slike forbehold bidrar til å 
skape en usikkerhet ingen er tjent med. Lurøy Næringsforum peker på dette, i ett av sine 
innspill (Vi synes det er vanskelig og se helhetsbilde når man ikke vet hvordan en rutetabell 
for to ferger ser ut om noen år). Da kommunen mottok høringen var ikke NEX sin rute, 
etter den 28.02, lagt ut (177 Nordland), noe som skapte usikkerhet. Etter forespørsel fra 
kommunen ble den lagt ut, uten at det forelå opplysninger om oppstart og avslutning av 
sommer/vinterruter.  Dette resulterte i at flere tok kontakt med kommunen med 
spørsmål, og gjorde at høringsparter fikk utsendt informasjon i flere omganger. 
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Inntrykket dette gir, er at denne høringen også er preget av hastverk, noe ingen parter er 
tjent med. For framtiden ber kommunen om at dette unngås, slik at fokuset kan være på 
sak, ikke manglende opplysninger.    
 
Geografien i Lurøy, fastlandsstripen og de mange øyene, gjør at det lett kan oppstå 
motstridende interesser innad i kommunen. Kanskje er dette på sitt mest tydelige når det 
er snakk om samferdsel og forslag om endringer i denne. Som nevnt, er vi alle avhengig 
av å ha en velfungerende ruteproduksjon, uansett hvor vi er bosatt. Ingen i Lurøy er tjent 
med at fokuset blir å sloss innbyrdes.  Alle innspillene som er kommet i denne saken er 
derfor ikke mulig å innpasse. For administrasjonen er det ikke mulig å ta inn alle innspill. I 
denne saken har kommunen forsøkt å få innpass i innspill som sørger for at innbyggerne i 
våre små ytterdistrikt fortsatt får mulighet for å reise for å få dekket sine behov for lege, 
tannlege og lignende. Det vises for øvrig til at alle innkomne innlegg er vedlagt i sin 
helhet, og følger saken.  
 
Når det gjelder innspillene som er kommet og er relatert til Nordlandsekspressen, 
presiseres det at NEX ikke er til høring, i denne omgang, og inngår derfor ikke i saken. 
 
Om ruteforslagene 
På overordnet nivå innebærer det nye forslaget mye positivt! Rutene er sett i 
sammenheng, og det kan se ut som det er lagt vekt på å få flere knutepunkt samlet, slik 
at reisende får flere muligheter (nord-, sør-, østover). Det legges opp til korrespondanse 
til morgenfly, fra både Sandnessjøen og Mo i Rana. Rutene åpner også for at 
ungdommene våre som går på videregående skole kan reise hjemmefra først mandags 
morgen, noe som kan ha en svært positiv effekt!  Ankepunktet med å velge dette 
alternativet er at alle må reise hjemmefra tidligere enn det de gjør i dag, noe som blir 
påpekt av Onøy/Lurøy lokalutvalg (flesteparten av kretsene i Lurøy må tidligere opp og er 
senere hjemme. Den totale reisetiden blir lengre).  Samtidig kan det se ut som rutene har 
en sammenheng. Veldig bra! 
  
Sommerruten som det legges opp til, er spennende, og åpner for at turister lett kan 
bevege seg over store avstander uten å ha inngående kjennskap til båtruter og til bytte av 
båt! Ulempen med dette forslaget, er at den ordinære ruteproduksjonen i området 
rammes. «midt på dagen» turene fra Sandnessjøen fjernes til fordel for denne, noe som 
gjør det umulig for en del kretser (Sørnesøy), og utvider tidsbruken for andre kretser, for 
å benytte seg av tjenester på sykehus, kjeveortoped, fysioterapi i dette tidsrommet.  
Onøy/Lurøy lokalutvalg peker på dette (Vi mister dagens formiddagstur i praksis på 
bekostning av «turistruta». I sommerruta vil de som har behov for helsetjenester i Ssj måtte 
tilbringe hele dagen der). Hestmona lokalutvalg peker på det samme (Den foreslåtte 
sommerruten for Trænaruten vil blokkere muligheten for Sørnesøy, Hestmona og Kvarøy for 
å komme til og fra Sandnessjøen på avgangen 11.35 fra Sandnessjøen). Tidligere 
tilbakemeldinger fra reiselivet i kommunen har vært at forutsigbarhetene og 
kontinuiteten i reisemuligheten for denne næringen er spesielt viktig, og at det derfor 
ikke er ønskelig med egne sommer/vinterruter. Lovund lokalutvalg peker på dette 
(Lovund Lokalutvalg ønsker samme rute hele året).  Selv om forslaget er spenstig kan det 
virke uhensiktsmessig å opprette en rute for en tenkt mengde turister, på bekostning av 
fastboende i samme region.  
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Lurøy Næringsforum viser til denne sammenhengen (Vi stiller allikevel spørsmål ved om 
det ikke hadde vært mer hensiktsmessig og gått i dialog med reiselivet i forkant av denne 
satsningen. Dersom ressursene i stedet hadde gått til å opprettholde eller styrke den 
ordinære ruteproduksjonen, så tror vi dette hadde gitt en større samfunnsmessig verdi). 
 
Om Trænaruten (18-191): 
Lurøy kommune mener forslaget om endring av trænaruten er svært positivt! Intern-
kommunikasjon i Lurøy få et løft med dette. Ikke minst innebærer forslaget at 
kommunens innbyggere ikke lengre trenger å krysse Trænfjorden, opptil to ganger, for å 
komme seg til fastlandet, noe som Lovund Industriforum også peker på (Retur av 
formiddagsturen gjennom Lurøy, gir betydelig forbedring i vårt rutetilbud. Våre reisende 
behøver ikke å krysse Trænfjorden 2 ganger for å komme seg innover lengre).  Trolig har 
bruken i dagens rute vært lavere enn behovet, noe som vil kunne slå ut på statistikken for 
bruk av den nye ruta.  
 
Det vurderes også som svært positivt å få 3 «midt på dagen» turer fra Sandnessjøen! 
Disse rutene er mye brukt til korte besøk på sykehus, tannlege etc. Sleneset lokalutvalg 
påpeker dette (Ruteforslagene har positive løsninger; Antall muligheter for korte reiser til 
og fra Sandnessjøen, med ekstra formiddagstur mandag i vinterrute, og ettermiddagstur 
alle dager i sommerrute).  
 
Ruteforslaget omfatter nedleggelse av Nord-Solvær som anløpssted. Fylkeskommunen 
begrunner dette med ønske om å korte ned reisetiden til de øvrige reisende, samt redusere 
Nordland fylkeskommunes anløpskostnader. Det vises for øvrig til at Nord-Solvær ligger kun 
en drøy kilometer fra nærmeste anløpssted, Sleneset og distansen er innaskjærs. Tyngre 
godstransport vil ivaretas av nytt anløp på kystgodsruten.  Nord-Solvær er et lite sted ved 
Sleneset, med 6 fastboende og et næringsliv i positiv vekst. Det ligger ikke innaskjærs, og 
det finnes ikke alternativ offentlig skyss mellom disse øyene. Dersom anløpet på Nord-
Solvær blir droppet må alle reisende (fastboende, næringsliv og feriehuseiere på øya) ha 
egne båter for å reise til/fra Sleneset. Selv om distansen over til Sleneset er en drøy 
kilometer, er det ikke en drøy kilometer mellom havn fra Nord-Solvær og havn på 
Sleneset, noe som Sleneset lokalutvalg og Grendahusets venner påpeker (Avstanden fra 
havnen i Nordsolvær til småbåthavna/ DS-kaien på Sleneset er 4,1 km ved bruk av sørlig rute, 
og 4,6 km ved bruk av nordlig rute).  Mulige anløp av kystgodsruten vurderes ikke til å 
være tilstrekkelig til å ivareta behovet i befolkningen og næringslivet på Nord-Solvær.  I 
følge dagens rute bruker Trænaruten 20 min mellom Sleneset og Onøy, eller Onøy og 
Sleneset. I ruteforslaget skal Trænaruta bruke 15 min mellom Sleneset og Onøy, og kun 10 
min mellom Onøy og Sleneset, med fjerning av signalanløp for Nord-Solvær. Ved å fjerne 
signalanløpet spares det 5 (eller 10?) min i ruta, det er ikke en god løsning for Nord-
Solvær. Lurøy Næringsforum viser til dette, gjennom en av sine strekpunkt (Dette er 
allerede en strekning som har signalanløp og vi vurderer det som en liten omvei fra foreslått 
ny rutreplan). 
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Om Lurøy (18-193), Nesøy  
Nesøy fungerer i dagens rute i stor grad som pendlerbåt, og dekker reisebehovet for 
innbyggerne på små kretser i den nordlige delen av Lurøy. I Lurøy er det en økende andel 
pendlere, opptil ca. 10 kommunalt ansatte følger Nesøy til kommunesenteret, og bruker 
båten videre for tjenesteproduksjon.  Ruten har en viktig funksjon for nøkkelpersonell. 
Endring av tidspunkt, tidlig avgang fra Sørnesøy, muliggjør korrespondanse til NEX i 
Stokkvågen, noe som er positivt, spesielt for innbyggere på Aldra/Stuvland. Pendlere vil 
ankomme Onøy tidligere enn i dag, noe som også vurderes som svært bra! I ruteforslaget 
foreslås det at Nesøy skal gå fra Onøy allerede kl 15.00, med anløp av Stokkvågen kl 15.30. 
Her skal båten ligge til 17.30. Ved å endre avgangen fra Onøy til kl 15.40 vil pendlerne 
oppnå å få full arbeidsdag, og innbyggerne i Lurøy kan benytte seg av kommunale 
tjenester. Nesøy vil da ankomme Stokkvågen kl 16.10, og vente til 17.30. Onøy/Lurøy 
lokalutvalg peker på dette (Ruten flyttes slik at båten går kl 15 fra Onøy som er før en 
arbeidsdag er over. Dagens pendlere må benytte seg av m/f Husøy og er mye senere 
hjemme. Samtidig blir «Nesøy» liggende og vente i to timer i Stokkvågen før de fortsetter 
ruten. Er dette hensiktsmessig økonomisk og for brukerne? Som kommunesenter ønsker vi 
at alle innbyggerne i Lurøy skal kunne benytte seg av kommunale tjenester). Avgangen med 
Nesøy kl 17.30 må ha korrespondanse med fergeanløpet, Husøy, kl 17.30, for å sikre 
reisende/pendlere til Aldra og Hestmona mulighet til å følge Nesøy videre. Lurøy innland 
påpeker dette behovet i ett av sine strekpunkt (Det må sikres at Lurøypendelen venter på 
ferge fra Onøy, da dette skal tjene som erstatning for pendlerruta fra Onøy til 
Aldra/Stuvland og Nordre del av Lurøy). 
 
I ruteforslaget er det mulig for innbyggerne på Sørnesøy, Hestmona og Indre Kvarøy å 
reise til Sandnessjøen, Mo, Onøy etc på morgenen, 35 min tidligere enn i dag. Det er ikke 
lagt opp til retur før på kvelden, med unntak av fredager. Da korresponderer Trænaruta 
med Nesøy kl 12.40 (Onøy). I praksis vil dette si at alle legebesøk, sykehusbesøk, tannlege 
etc må gjennomføres på fredager, dersom innbyggerne ikke skal bruke over 13 timer for 
et legebesøk.  Lurøy kommunes legetjeneste har en desentral struktur, med 4 legekontor 
fordelt på 4 kretser, som betjenes på 4 dager i uka. Den desentraliserte strukturen gjør 
det nødvendig for lege og helsepersonell å samles til en felles dag i uka. Denne er mest 
hensiktsmessige å gjennomføre fredager. Det vil da ikke være mulig å serve Kvarøy, 
Hestmona eller Sørnesøy med legetjenester, slik det fremgår i ruteforslaget.  Dersom 
Nesøy utvider «midt på dagen»ruten sin til å inkludere onsdager, vil også disse kretsene få 
mulighet til å få dekket sine lege/sykehus behov på en tilfredsstillende måte (ondager). 
Kvarøy lokalutvalg peker på nødvendigheten av å få en retur midt på dagen (Rutetur 
onsdager klokken ca. 9.00 fra Kvarøy benyttes av de som skal til legen på Onøy. Fjerning av 
rutetur fra Onøy onsdager klokken 12.30 vanskeliggjør kretsens samarbeid med skolene på 
innlandet da det er denne ruteturen som benyttes til retur fra Tonnes til Kvarøy. Denne 
ruteturen benyttes også til retur fra legekontor på Onøy). Hesmona peker på det samme 
(Kretsene Sørnesøy, Hestmona og Kvarøy har ikke legekontor eller pleie-/omsorgsenter. Vi er 
derfor avhengige av at «MS Nesøy» på onsdager går slik den gjør i dag, for å komme oss til 
fastlege/tannlege/kommunesenter eller besøke omsorgsenter). Når det gjelder Kvarøy 
skole sitt behov for rutetur til Tonnes ca kl 0900, kan skolen benytte NEX til Tonnes, som 
en løsning.    
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Sørnesøy har ingen avgang på søndag, noe som vanskeliggjør å reise med rutegående fra 
øya. Med å videreføre dagens signalanløp fra Nesøy på søndag til Onøy, vil det være mulig 
for innbyggerne å reise videre.  Ikke minst er dette viktig for ungdom som skal returnere 
til videregående skoler. Sørnesøy lokalutvalg påpeker dette behovet (Pr idag er det 
signalanløp på søndag. Dette ønsker vi videreført). 
 
I ruteforslaget legges det opp til at reisende fra Aldra og Stuvland skal reise via Tonnes 
(og ikke Stokkvågen) på søndager.  Denne ruten ivaretar ikke reisende som har reist via 
Stokkvågen til Aldra og Stuvland (for eksempel på fredager).  Ruteturen fra Tonnes kl 
15.20 har signalanløp på Stuvland og Aldra, før den går til Onøy kl 16.00. Med at denne 
turen anløper Stokkvågen før den anløper Onøy, vil reisende mulighet for å ankomme 
samme sted som de reiste ut fra. Innlandet lokalutvalg peker på dette behovet 
(Stokkvågen tas inn som anløpssted også på Søndagsruta 18-193 fra Tonnes kl 15.20).  
 
Når det gjelder dagens avganger (onsdager og fredager) på morgenen fra Onøy via 
Kvarøy, Tonnes, Hestmona og til Sørnesøy, innebærer forslaget at dette tilbudet faller 
bort. For innbyggerne på de berørte kretsene er ikke dette tilfredsstillende. Det vil også 
berøre tjenesteproduksjonen i kommunen, som server disse anløpsstedene. Forslaget 
innebærer, for eksempel, at når tekniske tjenester skal gjennomføres må det påberegnes 
minimum 1 overnatting. Dette vil medføre kostnader for kommunen.   
 
 
Vedlegg:  Høringsbrev med ruteforslag 

Innspill fra lokalutvalg, interesseforeninger og andre 
 
Utskrift til:  Nordland fylkeskommune, høringsparter 
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

Det anbefales at Formannskapet som kommunikasjonsutvalg fatter følgende vedtak: 
 
- Lurøy kommune er av den oppfatning at ruteforslaget som foreligger har mange 

positive aspekter og noen utfordringer 
Korrespondansen og utvidelsen i valgmulighetene på reiser, som ruteforslaget 
legger opp til, er positivt, selv om dette innebærer at den totale tiden som den 
reisende er borte fra hver krets vil bli forlenget 

- Lurøy kommune vil på det sterkeste oppfordre fylkeskommunen om å endre sin 
praksis med korte høringsfrister, for å sikre ivaretakelse og god dialog, noe som er 
spesielt viktig ved endringer 

- Lurøy kommune ber om at når Nordland fylkeskommune sender forslag til endring 
i samferdselen på høring, for ettertiden, inngår all informasjon om alle rutene som 
berøres  

- Lurøy kommune er skeptisk til forslaget om å opprette en egen «Sommerrute». 
Det er viktig å opprettholde samme rutestruktur hele året, og «Vinterruten» bidrar 
til å ivareta behovet hos innbyggerne i Lurøy. Dersom fylkeskommunen har 
økonomisk handlingsrom for en egen turistrute, må denne ikke gå på bekostning 
av ordinære ruteturer  
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- Om Trænaruten (18-191): 

o Lurøy kommuner imøteser en økning, fra 2 til 3, «midt på dagen» anløp fra 
Sandnessjøen og at Nordland fylkeskommune som positivt, og mener at 
dette bidrar til å ivareta våre behov på en god måte 

o Lurøy kommune ønsker velkommen det etterlengtede foreslåtte endringen 
av Trænaruta som innebærer at reisende fra Lurøy ikke trenger å krysse 
Trænfjorden 2 ganger for å anløpe fastland 

o Lurøy kommune ber om at signalanløp av Nord-Solvær videreføres. Å 
sløyfe dette anløpet er ingen god løsning for Nord-Solvær, og anløpet 
vurderes ikke å påvirke rutestrukturen tidsmessig og i vesentlig grad 

- Om Lurøy (18-193), Nesøy (lokalruta)  
o Lokalruta sin funksjon er viktig for Lurøybassenget, og følgelig for Lurøy 

kommune 

o Lurøy kommune ber om følgende endring og tilpasninger i ruta: 
 Ved å endre den daglige avgangen fra Onøy til kl 15.40 vil de ca. 10 

kommunale pendlerne oppnå å få full og lik arbeidsdag hver dag, 
hele uka. Dette vil gjøre det mer forutsigbart for arbeidspendlere 
mht barnehage og liknende. I sum vil det være en betydelig 
forbedring i forhold til dagens tilbud. I tillegg vil innbyggerne i Lurøy 
kunne benytte seg av kommunale tjenester. Lokalruta vil da 
ankomme Stokkvågen kl 16.10, og vente til 17.30  

 Avgangen med Lokalruta kl 17.30 fra Stokkvågen må få 
korrespondanse med fergeanløpet Stokkvågen – Træna, for å 
ivareta pendlere til Aldra, og eksempelvis Hestmona kl 17.30, for å 
sikre reisende/pendlere mulighet til å følge Lokalruta videre  

 Lokalruta sin rute fredager fra Onøy kl 12.40, til Kvarøy, Tonnes, 
Kvarøy, Hestmona, Sørnesøy og til Onøy, bes utvidet til 2 ganger i 
uka (onsdager og fredager) for å sikre disse kretsene mulighet til å 
få dekket sine lege/sykehusbehov (onsdag) på en tilfredsstillende 
måte 

 Sørnesøy må få videreført sitt signalanløp på søndager til Onøy, i 
ruteforslaget der ruta går fra Onøy kl. 14.00, for å sikre ivaretakelse 
av innbyggernes (ungdommers) behov  

 Stokkvågen må tas inn som anløpssted på søndagsruta 18-193 fra 
Tonnes kl 15.20  

 
Tonnes, 22.11.2018  Eli-Anne Hauknes, næringsleder 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskapet som kommunikasjonsutvalg fatter følgende 
vedtak: 
 

 Lurøy kommune er av den oppfatning at ruteforslaget som foreligger har mange 
positive aspekter og noen utfordringer 
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 Korrespondansen og utvidelsen i valgmulighetene på reiser, som ruteforslaget 
legger opp til, er positivt, selv om dette innebærer at den totale tiden som den 
reisende er borte fra hver krets vil bli forlenget 

 Lurøy kommune vil på det sterkeste oppfordre fylkeskommunen om å endre sin 
praksis med korte høringsfrister, for å sikre ivaretakelse og god dialog, noe som er 
spesielt viktig ved endringer 

 Lurøy kommune ber om at når Nordland fylkeskommune sender forslag til endring 
i samferdselen på høring, for ettertiden, inngår all informasjon om alle rutene som 
berøres  

 Lurøy kommune er skeptisk til forslaget om å opprette en egen «Sommerrute». 
Det er viktig å opprettholde samme rutestruktur hele året, og «Vinterruten» bidrar 
til å ivareta behovet hos innbyggerne i Lurøy. Dersom fylkeskommunen har 
økonomisk handlingsrom for en egen turistrute, må denne ikke gå på bekostning 
av ordinære ruteturer  
 

 Om Trænaruten (18-191): 
o Lurøy kommuner imøteser en økning, fra 2 til 3, «midt på dagen» anløp fra 

Sandnessjøen og at Nordland fylkeskommune som positivt, og mener at 
dette bidrar til å ivareta våre behov på en god måte 

o Lurøy kommune ønsker velkommen det etterlengtede foreslåtte endringen 
av Trænaruta som innebærer at reisende fra Lurøy ikke trenger å krysse 
Trænfjorden 2 ganger for å anløpe fastland. 

o Lurøy kommune ber om at signalanløp av Nord-Solvær videreføres. Å 
sløyfe dette anløpet er ingen god løsning for Nord-Solvær, og anløpet 
vurderes ikke å påvirke rutestrukturen tidsmessig og i vesentlig grad 

 Om Lurøy (18-193), Nesøy (lokalruta)  
o Lokalruta sin funksjon er viktig for Lurøybassenget, og følgelig for Lurøy 

kommune 

o Lurøy kommune ber om følgende endring og tilpasninger i ruta: 
 Ved å endre den daglige avgangen fra Onøy til kl 15.40 vil de ca. 10 

kommunale pendlerne oppnå å få full og lik arbeidsdag hver dag, 
hele uka. Dette vil gjøre det mer forutsigbart for arbeidspendlere 
mht barnehage og liknende. I sum vil det være en betydelig 
forbedring i forhold til dagens tilbud. I tillegg vil innbyggerne i Lurøy 
kunne benytte seg av kommunale tjenester. Lokalruta vil da 
ankomme Stokkvågen kl 16.10, og vente til 17.30  

 Avgangen med Lokalruta kl 17.30 fra Stokkvågen må få 
korrespondanse med fergeanløpet Stokkvågen – Træna, for å 
ivareta pendlere til Aldra, og eksempelvis Hestmona kl 17.30, for å 
sikre reisende/pendlere mulighet til å følge Lokalruta videre  

 Lokalruta sin rute fredager fra Onøy kl 12.40, til Kvarøy, Tonnes, 
Kvarøy, Hestmona, Sørnesøy og til Onøy, bes utvidet til 2 ganger i 
uka (onsdager og fredager) for å sikre disse kretsene mulighet til å 
få dekket sine lege/sykehusbehov (onsdag) på en tilfredsstillende 
måte 
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 Sørnesøy må få videreført sitt signalanløp på søndager til Onøy, i 
ruteforslaget der ruta går fra Onøy kl. 14.00, for å sikre ivaretakelse 
av innbyggernes (ungdommers) behov  

 Stokkvågen må tas inn som anløpssted på søndagsruta 18-193 fra 
Tonnes kl 15.20  
 

Lurøy, 23. november 2018 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2018 sak 120/18 
 
Behandling: 
 

Endringsforslag fremmet av et samlet formannskap v/Carl Einar Isachsen. 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskapet som kommunikasjonsutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• Lurøy kommune er av den oppfatning at ruteforslaget som foreligger har mange 
positive aspekter og noen utfordringer. 

• Korrespondansen og utvidelsen i valgmulighetene på reiser, som ruteforslaget 
legger opp til, er positivt, selv om dette innebærer at den totale tiden som den 
reisende er borte fra hver krets vil bli forlenget ved reise til/fra Bodø. 

• Lurøy kommune vil på det sterkeste oppfordre fylkeskommunen om å endre sin 
praksis med korte høringsfrister, for å sikre ivaretakelse og god dialog, noe som er 
spesielt viktig ved endringer. 

• Lurøy kommune ber om at når Nordland fylkeskommune sender forslag til endring 
i samferdselen på høring, for ettertiden, inngår all informasjon om alle rutene som 
berøres. 

• Lurøy kommune er negativ til forslaget om å opprette en egen «Sommerrute», så 
lenge det er på bekostning av ordinært tilbud. Det er viktig å opprettholde 
«vinterruten» hele året, da det vil tjene befolkningen og næringslivet, da særskilt 
reiselivet best. 

 
Om Trænaruten (18-191): 
• Lurøy kommune verdsetter tidligere ankomst Sandnessjøen, da vi nå vil rekke 

morgenflyet fra Sandnessjøen, og får større åpningstid på sykehuset. 
• Lurøy kommune imøteser en økning, fra 2 til 3, «midt på dagen» anløp fra 

Sandnessjøen og mener at dette bidrar til å ivareta våre behov på en god måte. 
• Lurøy kommune ønsker velkommen den etterlengtede foreslåtte endringen 

av Trænaruta som innebærer at reisende fra Lurøy ikke trenger å krysse 
Trænfjorden 2 ganger for å anløpe fastlandet. 

• Lurøy kommune krever signalanløp av Nord-Solvær. Anløpet vurderes å 
ikke å påvirke rutestrukturen tidsmessig. 

• Lurøy kommune ber om korrespondanse mot Sandnessjøen i Stokkvågen kl. 14.45 
søndager. 
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Om Lurøy (18-193), Nesøy (lokalruta) 

• Lokalruta sin funksjon er viktig i Lurøybassenget, og følgelig for Lurøy kommune 
sine virksomheter.  

 
• Lurøy kommune ber om følgende endring og tilpasninger i ruta: 

 Ved å endre den daglige avgangen fra Onøy til kl 15.35 vil de ca. 10 
kommunale pendlerne oppnå å få full og lik arbeidsdag hver dag, hele uka. 
Dette vil gjøre det mer forutsigbart for arbeidspendlere mht barnehage og 
liknende. I sum vil det være en betydelig forbedring i forhold til dagens 
tilbud. I tillegg vil innbyggerne i Lurøy kunne benytte seg av kommunale 
tjenester. Lokalruta vil da ankomme Stokkvågen kl 16.00. 

 Avgangen med Lokalruta kl 17.30 fra Stokkvågen må få korrespondanse 
med fergeanløpet Stokkvågen – Træna, for å ivareta pendlere til Aldra, 
Stuvland, Indre Kvarøy, Hestmona og Sør-Nesøy 17.30, for å sikre 
reisende/pendlere mulighet til å følge Lokalruta videre.

 Lokalruta sin rute fredager fra Onøy kl 12.40, til Kvarøy, Tonnes, Indre-
Kvarøy, Hestmona, Sørnesøy og til Onøy, bes utvidet til 3 ganger i uka 
(mandag, onsdag og fredag) for å sikre disse kretsene mulighet til å få 
dekket sine lege/sykehusbehov (onsdag) på en tilfredsstillende måte. 

 Onsdager forutsettes full ruteproduksjon som dagens rute. Denne ruten er 
viktig for den kommunale tjenesteproduksjonen. 

 Søndagsruten bes gjennomgås med kommunen før iverksettelse, da det er 
behov for tilpasninger for Stuvland, Aldra mot Stokkvågen. 

 
 
 
 


