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Høring - Snelandias rutetilbud 2018- Loppa kommunes høringsuttalelse.
Behandlet i kommunestyret, sak 30 /2017 Høring – Snelandias rutetilbud 2018.
Kommunestyrets vedtak er lagt inn i tabellene. Vedtaket legges ved saken.

Det er en utfordring å få til et tilfredsstillende rutetilbud til bygdene i kommunen
som er ferge og hurtigbåtavhengig. Alle bygdene ønsker et bedre tilbud enn det
som tilbys i dag. Begrunnelsen for endringene er behov som innbyggerne har
for sykehusbesøk, handelsturer osv. Økt ruteproduksjon er og så viktig for
trivsel, bolyst og arbeid for innbyggerne i Vestre Loppa.
I sommerhalvåret (1. april til 30.september) er det spesielt mye trafikk til
bygdene i Vestre Loppa og til Nuvsvåg. Det er etablert flere fisketuristbedrifter i
området. I løpet ev noen år har antall gjestedøgn økt fra ca. 3000 til nærmere
20.000. Sesongen for fisketuristbedriftene har også blitt utvidet og er nå
tilnærmet 6 måneder med sesong fra begynnelsen av april til ut september.
For næringslivet, og spesielt for fisketuristbedriftene, er det svært viktig at de
har forutsigbare ruter over tid. Booking av opphold skjer gjerne lang tid i
forveien. Da bestemmes ankomstdato og avreisedato. Endringer i rutetilbudet
må dermed ikke være slik at det er umuliggjør å reise til og fra stedene i Vestre
Loppa for de som har bestemte ankomst- og avreisedatoer.
I tillegg har tidligere loppaværinger vist til behov for et økt transporttilbud i
samme sesong da fritidsreiser har tatt seg opp. Et godt rutetilbud i
sommerhalvåret er spesielt viktig for tilreisende til og fra bygdene i Vestre
Loppa. Her ønskes en egen sommerrute.
DEL 1 – JUSTERINGER I EKSISTERENDE TILBUD UTEN ØKONOMISK KONSEKVENS.
Kontrak
t
Ferge 1

Rut
e
520

Postadresse:
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Ønske om endring

Begrunnelse

Avgang fra Øksfjord

Næringsdrivende får mulighet til å reise med bil
Tlf: 784 53000
Webside:
www.loppa.kommune.no

Orgnr: 963 063 237
E-post:
postmottak@loppa.kommune.no

520

Ferge 1

510
510

Hurtigb
åt

tirsdagsmorgenen flyttes til kl
11.00
Avganger onsdager septembermai, ferge fra Øksfjord til Vestre
Loppa må korrespondere med
hurtigbåt 320 fra Hammerfest.
Fergeavgang fra Øksfjord ca. kl.
19.30
Avgang 14.30 fra Øksfjord
flyttes til 14.15
Søndager- avgang 15.30 fra
Øksfjord flyttes til 14.30

320

Sør-Tverrfjord: Senere avgang
om morgenen på mandager og
fredager, spesielt fredager.
Tirsdag, anløp av SørTverrfjord før Langfjordhamn på
tur fra Øksfjord som tidligere.

320

Signalanløp av Nuvsvåg onsdag
morgen og kveld.

320

Signalanløp av Nuvsvåg
tirsdager begge veier.

320

Det er ikke behov for
korrespondanse mellom 320
LoppaXpressen i Hammerfest
så lenge ferga 520
korresponderer med bussen
201. Avgang for LoppaXpressen
kan justeres til en mer folkelig
reisetid (fra 04.55 til XX.XX)

til Øksfjord for å hente varer og så returnere på
dagtid.
Ferga går 10 min før hurtigbåten legges til kai.
Grunnen er at LoppaXpressen må
korrespondere med VargsundeXpressen. Her
må det justeres slik at korrespondanse det blir
korrespondanse mellom ferge og hurtigbåt.
Av hensyn til skolebarna som har 2,5timer
pendling på vanlige ukedager.
Korrespondanse med Hurtigruta. Med dagens
rute må man reise på lørdagsmorgen for å
være i Tromsø mandagsmorgenen.
Korrespondanse i Hammerfest med ekspressbåt
til Alta og Måsøy er ikke viktig.
Tirsdager ankommer varer til butikken, og
spesielt for ferskvarer/kjølevarer fører
transporttida til avvik av regelverket. Det
hender at temperaturen på kjølevarer blir
høyere enn det Mattilsynet godtar.
For at det skal være mulig å reise på dagstur til
Hammerfest for alle. Det er langt mellom
fergeleiet og hurtigbåtkaia i Øksfjord og det fins
ikke drosje. Mange av dem som skal på
sykehuset er ikke i stand til å gå strekningen.
På kvelden er det dessuten bare 5 minutter
mellom hurtigbåtens ankommer og fergen går.
Da må man løpe for å nå fergen. På kvelden går
det heller ikke buss Tverrfjord-Nuvsvåg, så da
er det ikke mulig å dra på dagstur til sykehuset
med kollektivtransport hele veien.
For at folk som har båt på slipp i Bergsfjord skal
kunne reise dit på en enkel måte og generelt
øke fremkommeligheten mellom bygdene.

DEL 2 – ØNSKER OM NYE TILBUD
Kontrakt
Ferge 1

Ferge 1

Rute
520

Ønske om endring
Avgang fra Øksfjord fredag kl.
14.45. Retur fra Sør-Tverrfjord
16.45/17.00.

520

Avgang fra Sør-Tverrfjord
lørdag kl. 07.00/Bergsfjord kl.
07.20. Retur fra Øksfjord
lørdager kl. 19.00
Tirsdager – rute fra Øksfjord
både kl. 14.15 og 16.30 i
stedet for kl. 15.30
Søndager – ettermiddagsrute
kl.14.30 året rundt, ikke bare

510
510

Begrunnelse
Helårsbasis. Dette vil gi folk fra Vestre Loppa
mulighet til å ta en helgetur uten å måtte ta fri
en arbeidsdag (må nå reisefredagsmorgenen).
Samtidig gir det også bedre mulighet for folk
utenfra som vil komme fram tidligere.
Kan dra på handletur til Alta uten å måtte ta
fri fra jobb og ungene ut av skolen.
Skolebarn har 1 time lengere skoledag ift. De
andre ukedagene.
Pendlere som går turnus i Øksfjord. Fastboende
har ikke lenger mulighet til å dra på

om sommeren.

510

Lørdager – ettermiddagsrute kl.
14.30 fra Øksfjord

510

Søndager – fergerute om
søndagsmorgenen.
Helligdager – avgang fra
Øksfjord kl. 14.30/alternativt
plassgaranti.
Onsdag – båttilbud må være
helårlig. Alle bygdene må ha
signalanløp.
Ma-ons-fre – LoppaXpress til
Hammerfest tre dager i uka.
Helårlig tilbud. Alle bygdene
må ha signalanløp.
Loppa øy – ønsker signalanløp
på fredagsmorgenen og
signalanløp på
mandagskvelden i
sommerhalvåret som
kommuniserer via
Hammerfest/Alta.
Frakkfjord/Skavnakk –
sammenhengende rutetilbud
mellom Skavnakk- ØksfjordAlta 3 ganger pr uke på samme
dag. Søndager må båt fra
Skavnakk korrespondere med
sydgående hurtigrute.

510
Hurtigbå
t

320
320

320

320

Med hilsen

Terje Haugen
Rådgiver

middagsbesøk til Øksfjord eller ta i mot gjester.
Barn kan ikke gå i bursdager. Hyttefolk har
sluttet å komme utenom sommeren. Det gir
utslag på omsetningen på butikken i Nuvsvåg
og gjør stedet mindre attraktivt. Sist, men ikke
minst hemmer det reiselivet. Det er fullstendig
uforståelig og uanstendig at Nyvoll-Korsfjord
har 5 avganger på søndager i tillegg til
plassgaranti mens vi bare har en og ingen
plassgaranti.
Pendlere som går turnus i Øksfjord. For
fastboende: middags- /bursdagsbesøk i/fra
Øksfjord. Hyttefolk og reiseliv ønsker også
denne turen. Ettermiddagstur vil også bidra til
at kveldsfergen blir mer brukt.
Korrespondanse med fly i Alta. Viktig for
reiselivet
For å unngå at det står biler igjen. Alternativt
må det være plassgaranti på kveldsrutene som
på fergestrekningen Nyvoll- Korsfjord.
Det må være mulig å reise tur/retur
Hammerfest 3 dager i uka.
Det må være mulig å reise tur/retur
Hammerfest 3 dager i uka.
Anløpene vil gjøre det mulig å reise til og fra
Hammerfest/Alta uten overnattinger.

Det betyr at det må være mulig å reise fra Alta
til Øksfjord med buss og videre
korrespondanse til Skavnakk ute unødig
ventetid. Det samme gjelder andre veien fra
Skavnakk til Øksfjord og videre til Alta.
Det er et sterkt ønske om å kunne reise til
Hammerfest t/r tre ganger pr uke på samme
dag for sykehus, lege og apotekbesøk.
Dette ønskes på helårsbasis, men enda mer
påkrevd i sommerhalvåret da Skavnakk har
stor tilreisning til bygda fra andre deler av
landet som ikke har andre muligheter enn å
benytte kollektivtransport. Slik det er nå, fins
det få elle ringen korrespondanse mellom
buss, hurtigbåt og hurtigrute.

Vedlegg: Kommunestyrevedtak

PS 30/17 Høring - Snelandias rutetilbud 2018
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Loppa kommunestyre ønsker følgende endringer i rutetilbudet for 2018. Endringene er ikke i
prioritert rekkefølge:
Del 1: Justering av eksisterende tilbud.
Ferge 1, rute 520:
 Avgang fra Øksfjord tirsdagsmorgenen flyttes til kl. 11.00.


Avganger onsdager september- mai, ferge fra Øksfjord til Vestre Loppa må korrespondere
med hurtigbåt 320 fra Hammerfest. Fergeavgang fra Øksfjord ca. kl. 19.30.

Ferge 1, rute 510:
 Avgang 14.30 fra Øksfjord flyttes til 14.15 (skolerutehensyn)


Søndager: avgang 15.30 fra Øksfjord flyttes til 14.30

Hurtigbåt, rute 320:
 Sør-Tverrfjord: Senere avgang om morgenen på mandager og fredager, spesielt fredager.
Tirsdag, anløp av Sør-Tverrfjord før Langfjordhamn på tur fra Øksfjord som tidligere.


Signalanløp av Nuvsvåg onsdag morgen og kveld.



Signalanløp av Nuvsvåg tirsdag begge veier.



Det er ikke behov for korrespondanse mellom 320 LoppaXpressen og 330 VargsundXpressen
i Hammerfest så lenge ferga 320 korresponderer med bussen 201. Avgang for LoppaXpressen
kan justeres til en mer folkelig reisetid (fra 04.55 til xx.xx).

Del 2: Ønsker om nye tilbud.
Ferge 1, rute 520:


Avgang fra Øksfjord fredag kl. 14.45. Retur fra Sør-Tverrfjord kl. 16.45/17.00



Avgang fra Sør-Tverrfjord lørdag kl. 07.00/Bergsfjord kl. 07.20. Retur fra Øksfjord lørdag kl.
19.00.

Ferge 1, rute 510:
 Tirsdager – rute fra Øksfjord både kl. 14.15 og kl. 16.30 i stedet for kl. 15.30.


Søndager – ettermiddagsrute kl. 14.30 året rundt, ikke bare om sommeren.



Lørdager – ettermiddagsrute, kl. 14.30 fra Øksfjord



Søndager – fergerute om søndagsmorgenen.



Helligdager – avgang kl. 14.30 fra Øksfjord/alternativt plassgaranti.

Hurtigbåt, rute 320:
 Onsdag – båttilbud må være helårlig. Alle bygdene må ha signalanløp. Det må være mulig å
reise tur/retur Hammerfest 3 dager i uka.


Ma-ons-fr – LoppaXpress til Hammerfest tre dager i uka. Helårlig tilbud. Alle bygdene må ha
signalanløp.



Loppa øy- ønsker signalanløp på fredags morgenen og signalanløp på mandagskvelden i
sommerhalvåret som kommuniserer via Hammerfest/Alta.



Frakkfjord/Skavnakk – sammenhengende rutetilbud mellom Skavnakk – Øksfjord- Alta 3
ganger pr uke tur/retur. Sterkt ønske om å kunne reise til Hammerfest t/r 3 ganger pr uke på
samme dag. Søndager må båt fra Skavnakk korrespondere med sydgående hurtigrute. Dette
ønskes på helårsbasis, men enda mer påkrevd i sommermånedene.

Det er en utfordring å få til et tilfredsstillende rutetilbud til bygdene i kommunen som er ferge og
hurtigbåtavhengig. Alle bygdene ønsker et bedre tilbud enn det som tilbys i dag. Begrunnelsen for
endringene er behov som innbyggerne har for sykehusbesøk, handelsturer osv. Økt ruteproduksjon
er og så viktig for trivsel, bolyst og arbeid for innbyggerne i Vestre Loppa.
I sommerhalvåret (1. april til 30.september) er det spesielt mye trafikk til bygdene i Vestre Loppa og
til Nuvsvåg. Det er etablert flere fisketuristbedrifter i området. I løpet ev noen år har antall
gjestedøgn økt fra ca. 3000 til nærmere 20.000. Sesongen for fisketuristbedriftene har også blitt
utvidet og er nå tilnærmet 6 måneder med sesong fra begynnelsen av april til ut september.
For næringslivet, og spesielt for fisketuristbedriftene, er det svært viktig at de har forutsigbare ruter
over tid. Booking av opphold skjer gjerne lang tid i forveien. Da bestemmes ankomstdato og
avreisedato. Endringer i rutetilbudet må dermed ikke være slik at det er umuliggjør å reise til og fra
stedene i Vestre Loppa for de som har bestemte ankomst- og avreisedatoer.
I tillegg har tidligere loppaværinger vist til behov for et økt transporttilbud i samme sesong da
fritidsreiser har tatt seg opp. Et godt rutetilbud i sommerhalvåret er spesielt viktig for tilreisende til
og fra bygdene i Vestre Loppa. Her ønskes en egen sommerrute.
Enstemmig vedtak

