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Viser til vedlagt ruteplan for Træna lokal – rute 18-195, Helgelandspendelen – rute 18-191, ferge – 
rute 18-192 og NEX 1 – rute 23-731.   
 
Tidligere i høst ble Træna kommune oppfordret av Fylkesråden for transport og infrastruktur til å 
sende inn et eget ruteforslag fra kommunen. Ruteforslaget skulle være hensiktsmessige, fremme 
bolyst for kommunens innbyggere, og gi næringslivet og turismen i kommunen mulighet 
for fortsatt utvikling.  
 
I arbeidet med ruteforslagene ble det satt ned en gruppe som var sammensatt av politikere, 
næringsliv og administrasjon fra kommunen. Vårt forslag ble så sendt ut til næringslivet i 
kommunen og Selvær bygdeutvikling for eventuelle uttalelser.   
 
Våre prioriteringer er som følger:   
 

1. Hurtigbåt og ferge skal være hjemmehørende i kommunen (start og ende på ruten). 
Primært skal begge fartøyene i framtiden ligge i Selvær. Er dette ikke mulig i dag, så bør 
utbedringer av fergeleie og kai prioriteres slik at det i fremtiden er Selvær som er start 
og avslutning på Helgelandspendelen.   
 

2. Fergeavgang fra Træna på hverdager senest kl 16.00 – dette er det seneste man kan ha 
avgangen for at fisken skal rekke fram tidsnok.  
 

3. Reserveløsning med ferge også for Selvær når Helgelandspendelen er innstilt pga dårlig 
vær.   
 

4. Behovstur med MS Sanna til Sanna, Holmen og Sandøy når Helgelandspendelen er 
innstilt pga dårlig vær. Slik at denne kan korrespondere med ferge.  
 

5. Træna lokal, rute må tilpasses etter behov.  
 

6. Knutepunktet flyttes til Onøy, på denne måten så vil man få en senere avgang fra Træna 
på morgen. Reserveløsning med fergen i dårlig vær kan også rekke NEX 1   
 

7. Busskorrespondanse ved alle anløp av Stokkvågen til Mo i Rana, unntaksvis på Nesna 
som i dag kl. 20.40. Fredag korrespondanse både på Stokkvågen og Nesna.   
 



8. Rutene må legges opp slik at man kan rekke buss fra Mo i Rana når man kommer med 
sørgående tog kl. 15.40 fra Bodø.   

9. Helgelandspendelen og MF Husøy skal ha tilnærmet lik avgang fra Stokkvågen på 
ettermiddag slik at når hurtigbåten ikke kan anløpe pga. uvær eller ved bruk 
av reservefartøy så kan man bruke MF Husøy som en reserveløsning.   
 

10. En løsning med buss fra Levang til Sandnessjøen må på plass. I fremtiden så vil sykehuset 
for Helgeland ligge i Sandnessjøen.   
 

11. Sommerrute: bestillingsturer, dagen før må bort, ruta må tilpasses den økte turismen, 
slik at det går å reise alle dager, uten at man må bruke hele dagen.  
 

12. Træna Kommune har valgt å kutte Lovund og Sleneset på hurtigbåtens retur fra Træna 
på kvelden, dette fordi det vil gi en mye langt bedre regularitet for reisende i dårlig vær 
og ved bruk av reservefartøy.  
 

13. Træna Kommune har ikke inne behovsanløp av Indre Kvarøy man, ons, og fredager på 
ferge, dette fordi vi vil betjene Selvær ved behov på morgen.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


