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Høring - evaluering av kollektivtilbud 2016
Del 1 - Justeringer i eksisterende tilbud
(I prioritert rekkefølge)
Kontrakt

Rute Ønske om endring

Begrunnelse

Ferje 1

510

Rotasjon fremskyndes 15 min:
avgang Øksfjord endres fra 1430 til
1415.

15 min kortere reisetid for
skoleelevene som bor i Nuvsvåg og
som har rundt 2,5 timer pendling alle
dager hvor denne avgangen går (alle
ukedager unntatt tirsdager, hvor den
går 1530)

Ferje 1

510

Rotasjon på søndager om sommeren
fremskyndes 30 min:
avgang Øksfjord endres fra 1530 til
1500.

Gjør det mulig å nå sørgående
hurtigrute de delen av året hvor
avgangen fra Øksfjord er 1545.

Signalanløp på onsdager hele året.

Reduserer antall døgn man må være
bortreist når man skal på sykehuset i
Hammerfest.

Hurtigbåt 320

Del 2 - Ønsker om nye tilbud
(I prioritert rekkefølge)
Kontrakt

Rute Ønske om endring

Begrunnelse

Ferje 1

510

Ekstra rotasjon på tirsdager:
Endring fra 1 rotasjon med avgang
Øksfjord kl. 1530 til 2 rotasjoner med
- avgang Øksfjord kl. 1415 og
- avgang Øksfjord kl. 1630.

Kortere reisetid for skoleelevene som
bor i Nuvsvåg. I dag har de ca. 4 timer
pendling på tirsdager, noe
fylkesmannen bekrefter er ulovlig.

Buss

204

Morgenrotasjon med avgang Nuvsvåg
0720 kjøres hele året, ikke bare på
skoledager.

Nødvendig for å kunne reise med
kollektivtransport på dagstur til
Øksfjord (barnehage, jobb, lege,
rådhus).

Ferje 1

510

Rotasjon med avgang Øksfjord kl. 1430 Nødvendig for unger i barnehagen.
kjøres hele året, ikke bare på skoledager.

Ferje 1

510

Ny rotasjon på lørdager med avgang
1430 fra Øksfjord.

Gjør det mulig for barn som bor i
Nuvsvåg å ha sosial omgang i
Øksfjord på fritiden (bursdagselskap
o.l.)

Ferje 1

510

Hurtigbåt 320

Rotasjon på ettermiddagen på søndager
hele året, ikke bare om sommeren. I så
fall med avgangstid fortrinnsvis kl. 1500
fra Øksfjord.

Viktig for reiselivet slik at
ankommende turister ikke må vente
hele dagen i Øksfjord.
Nødvendig for at hyttefolk som bor i
Hammerfest og Tromsø skal kunne
komme i helgene utenfor sommeren.

Rotasjon til og fra Hammerfest på
onsdager året rundt, med anløp i
Nuvsvåg.

Reduserer antall døgn man må være
bortreist når man skal på sykehuset i
Hammerfest.
Denne føres både i del 1 og i del 2
fordi det står på sakslisten til
fylkestinget 8. juni. Hvilket av de to
innspillene som beholdes avhenger av
utfallet av saken.

