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Bussruter i Finnmark 2016 - 2022 - høringsuttalelse fra Loppa kommune
Det vises til høringsforslag ruteoppsett landverts transport i Finnmark.
Loppa kommunes høringsuttalelse:
Rute 201 Alta- Øksfjord/Øksfjord-Alta.
For Vestre-Loppa er bussrutetilbudet svært dårlig. Mangelen på korrespondanse
mellom buss og ferge/hurtigbåt gjør at busstilbudet til /fra Alta blir halvert i forhold til
dagens tilbud.
Loppa kommune forventer at det blir tatt hensyn til tilbakemeldinga fra innbyggerne
i Vestre-Loppa, og sørger for at bussruter og ferge/hurtigbåtruter korresponderer slik
at det er mulig å benytte bussen til/fra Alta på dagens nivå – med mulighet til å reise
til/fra Alta fire ganger ukentlig.
For stedene i kommunen som ikke er avhengig av korrespondanse med hurtigbåt
og/eller ferge, er ruteforslaget på buss/til fra Alta 6 ganger i uka er tilfredsstillende.
Rute 204 Myrnes-Nuvsvåg-Tverrfjord/Tverrfjord-Nuvsvåg-Myrnes.
Bussruten beholdes som i dag med busstilbud også i skoleferiene og på søndager.
Dagens tilbud er et minimumstilbud.
Busstilbudet, rute 204, er viktig for innbyggerne i Tverrfjord og Nuvsvåg. Dersom det
ikke er mulig å gi et helårs rutetilbud med buss, dvs busstilbud i sommerferien og på
søndager, må det i alle fall gis mulighet for å bestille buss ved behov ( Flexx-rute).

Forslaget har vært ute til høring hos utviklingslag og bygdelag.
Tilbakemelding har kommet fra Bergsfjord utviklingslag, Nuvsvåg utviklingslag, SørTverrfjord bygdelag og Loppa øy bygdelag.
Tilbakemeldinga er som følger:
Rute 201:

Postadresse:
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Tlf: 784 53000
Webside:
www.loppa.kommune.no

Telefax: 78 45 30 01
E-post:
postmottak@loppa.kommune.no

Kommunens innbyggere som bor i Vestre–Loppa er avhengig av båttransport for å
komme seg til Øksfjord. Uten korrespondanse mellom båt og busstrafikken, vil et
busstilbud ikke ha noen verdi for innbyggerne i Vestre-Loppa.
I tilbakemeldinga blir det pekt på følgende mangler:



9 måneder i året vil dagsturer kun være mulig 2 dager i uka, noe som er en
halvering av dagens tilbud.
Ingen korrespondanse mellom fergeruter og bussruter ved sammenholdning
av rutetabellene.

Høringene konkluderer med at rutetilbudet blir dramatisk forverret ved manglende
korrespondanse mellom ferge og buss og korrespondansen mellom hurtigbåt og buss
reduseres til 2 ganger i uka i 9 av årets 12 måneder.
Ruteforslaget gjør at det blir mye større avhengighet av egen bil for å kunne bo i
ytterdistriktene i Loppa.
Rute 204:
Tilbudet opprettholdes som i dag med tillegg av kjøring også i sommerferien og på
søndager. Kutt vil i praksis umuliggjøre pendling med kollektivtransport. Uten buss i
sommerferien vil det være umulig å reise til sykehus med kollektiv transport. Mange
i Nuvsvåg er avhengige av buss for å kunne benytte seg av tjenestetilbudet i
Øksfjord som lege, tannlege, fysioterapeut, kommunale kontor, bank og NAV.
Korrespondansen med sørgående hurtigrute vil også bli borte.

Høringsuttalelsene er vedlagt.
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Terje Haugen
Rådgiver
Kopi til
Bergsfjord utviklingslag, Vestre-Loppa utviklingslag, Nuvsvåg Utviklingslag, Loppa øy
bygdelag, Sør-Tverrfjord bygdelag.

