
Viser til høring på ferge, lokalrute og buss. Træna kommune har følgende å påpeke 
vedrørende høringen:    
 
Træna kommune insisterer på å beholde rutene slik dem er i dag – dette er båtruter som har fungert 
og tjent Trænasamfunnet i mange tiår. Træna kommune frykter en slik omfattende omlegging får 
store konsekvenser for næringslivet, innbyggertallet, bolysten og folkehelsen.   

 
Træna kommune forutsetter at NFK i fremtiden beholder 3 ferger i Træna- og Lurøysambandene.    

 
   
18-195 Træna lokal   

Pendlerruten fra Husøy til Selvær vinter. 
Avgang fra Husøy kl 17:45. Denne avgangen må settes slik at man kan jobb pendle fra Selvær 
til Husøy. Det er ikke akseptabelt at personer som bor i Selvær og jobber på Husøy skal bruke 
nesten 2 timer på et venterom før de kommer seg hjem. Denne avgangen må være kl 16.30 
hele året som det er skissert resten av året (skulder og sommer).    
    
Lørdag er det avgang fra Selvær kl 09.25 til Træna. Retur fra Træna tidligst kl 
17.45. Dette medfører lang ventetid hvis noen ønsker å kunne dra til Træna. 
Det må settes inn en ekstra avgang som går fra Træna kl 14.30 og da vil 
avgang fra Selvær bli kl 15.00. 
 
Behovsturer må kunne meldes direkte til fartøyet og senest 45 min før avgang. Det er ikke 
bestandig man vet dagen før når man må til legen eller andre ad hoc ærender til 
kommunesentret.  
 

Dagens operatør på lokalruta i Træna, har et reservefartøy som ikke har 
forsvarlige tilrettelegginger i henhold til krav om universell utforming. Fartøyet er lite, 
uten heis, noe som er utfordrende for de med rullestol, rullator eller bare er dårlig til 
bens. Reservefartøyet må holde den standard og fylle de krav som stilles til 
hovedfartøyet. 
 
Det bør opprettholdes en avgang fra Selvær minst 3 dager i uken slik at innbyggerne i 
Selvær slipper å bruke en hel dag for å gå til lege, fysioterapeut og andre nødvendige 
ærender i kommunesentret. Træna kommune foreslår en avgang fra Træna til Selvær 
kl 09.00 og med retur fra Træna kl. 14.00, dette kan være en tur på behov.  
 
   

Buss linje 100   
Det forutsettes at ruten opprettholdes etter 20.06.21 – Træna kommunen har ikke mottatt 
ruteoppsett f.o.m. 21.06.21.  

  
I dag er det en mulighet å reise med nattoget fra Trondheim (Oslo) til Mo i Rana kl. 06.07 
videre med buss kl. 06.34. Ankomst Stokkvågen kl 08.10 og videre med MF Husøy kl. 09.05 og 
videre til Træna og Selvær. Med de foreslått rutene for MF Husøy så vil dette i vinterperioden 
ikke vær mulig. 
 
For reisende fra Bodø med tog vil overgang fra tog til buss være 5 minutter. Det vil være stor 
sannsynlighet for at reisende ikke rekker buss til Stokkvågen som er forslått å ha en avgang 
kl. 15.45. Tog fra Bodø er en back-up for NEX’en når denne er innstilt. Denne avgangen må 
flyttes.  



  
Rute 18-192 Træna – Stokkvågen   

Avgang 17.45 fra Træna i perioden 01.11.XX – 31.03.XX er for sent på ettermiddagen. 
Ferskfisk-trailerne fra Modolv Sjøset fisk AS kommer for sent til Trondheim. Det seneste MF 
Husøy kan gå fra Træna er kl 16.00. Dette iflg transportøren og M. Sjøset fisk AS. Det er viktig 
for bedriften og for kommunen at denne kabalen blir ivaretatt.    
 
  
Viser her i tillegg brev fra bedriften til NFK tidligere i høst.   
  
Varetransport, renovasjon, drivstofftransport mm. til og fra Træna. I dag har vi flere godsbiler 
som leverer varer til bedrifter og private. De kommer i dag med fergen fra Stokkvågen kl 
09.05 og returnerer kl 15:15 fra Træna. Kjøretiden fra Mo i Rana er på litt over en time, på 
forslaget vinterruten så må all transport starte en time tidligere fra Mo i Rana og da med en 
retur fra Træna kl. 17.45. Træna kommune er redd for at mye varetransport blir kuttet og 
prisen på frakt på denne måten vil med stor sannsynlighet øke. En slik tur vil da ta opp mot 
19 timer mot 11 – 12 timer i dag.  
   
 

Avgangen kl 07.30, er den eneste muligheten å komme seg til Selvær på, i 
vintersesongen. Avgangen kl 20.15 fra Stokkvågen, må kunne gå til Selvær 
på behov, hvis det er biler som skal til Selvær. 
 
Det er satt av 15 min liggetid i Selvær tirsdag og torsdag. Dette må endres til 
minimum 30 min, slik at godsbil har mulighet å levere varer til butikken, og 
andre. 
 

VINTERRUTEN:  
Stemmer det at det ikke blir fergeavganger på søndagene? Om dette stemmer så er 
det et krav fra Træna kommune at det opprettholdes en avgang som et minimum på 
søndagene.  
 
Avgang fra Træna kl. 05.15 i vinterruten er ikke akseptabelt, det kan løses med at 
Trænaruta/Helgelandspendelen starter i Træna kommune hele året. En annen løsning 
kan være å flytte knutepunktet fra Stokkvågen til Onøy. Dette vil medføre kortere 
reisetid for folk fra Selvær og Træna. Det betyr at avgangene på morgenen kan 
flyttes, slik at man starter å reise senere. 
 
Det er ønskelig å ha lik avgang fra Træna alle dager og da kl. 15.15 som i dag.  
 
Søndag ankommer ferga til Træna kl. 22.45. Lokalrute som skal 
korrespondere med ferge har avgang fra Træna kl. 22.20. Dette må korrigeres 
slik at lokalrute korresponderer med ferge. 
 
Ferga må kunne gå til Selvær på lørdag og, for Træna Arctic Fishing er dette 
en av dagene de mottar mest besøkende på. Fisketuristene kommer med 
mye bagasje og utstyr og er avhengig av ferge.  
 
På sommerruten er det ikke mulig å komme tur-retur Selvær- Stokkvågen på samme 
dag. Slik det er på vinterruta.  



 
Henviser til tidligere forslag/kladd fra NFK der det ble skissert 3 avganger fra Træna med MF 
Husøy. Dette er fjernet i denne høringen, Træna kommune mener at en del av punktene over 
kan ha vært strøket ved å sette inn en ekstra avgang. 

 
     

Korrespondanse på Stokkvågen   
 VINTERRUTEN: 

Det er langt fra akseptabelt at reisende må vente fra kl 17:15 til kl. 20.15 på Stokkvågen når 
Helgelandspendelen innstiller over Trænfjorden ved dårlig vær. I verste fall så vil man bruke 
17 – 18 timer på en dagstur til fastlandet. Mange eldre reiser denne veien for kontroll på 
sykehus mm, dette er personer som ofte må ha reisefølge. Reisefølge er ofte personer som er 
ansatt i Træna kommune som følger kommunes sine eldre, disse må da lønnes for en 18 
timers dag.  

 
  

  
BAKGRUNN:  
 
Træna kommune har blitt forelagt et ruteforslag for hurtigbåt, ferge og lokalrute, og det er en god 
del misnøye med de forslag som foreligger. NFK bygger en ny hurtigbåt, kalt Helgelandspendelen 
fordi det gamle navnet på ruta (Trænruta) ble for vanskelig for NFK og leve opp til. Det gamle navnet 
på ruta forplikter, en forpliktelse NFK ikke er villig til å ta.    

  
Den nye hurtigbåten bygges etter strenge kriterier for bl.a. å kunne krysse Trænfjorden på høst og 
vinter i krevende værforhold. Med dette som bakteppe synes det meget underlig at i en fem 
måneders vinterrute reduseres antall turer over Trænfjorden med 50%. Træna kommune spør seg, er 
det slik at NFK allerede før båten er sjøsatt stiller seg tvilende til om den duger i det farvann den skal 
trafikkere i?  

  
I den nye vinterruta påføres befolkningen i Træna kommune reisetider som er totalt uakseptable, og 
vi kan jo få inntrykk av at NFK mener at folk her har en annen døgnrytme enn den øvrige befolkning. 
Det er ikke ok at en dagstur skal vare i mesteparten av døgnets 24 timer bare fordi utgangspunktet er 
Træna kommune.    

  
Vi registrerer også at prosessen med å innføre ekspeditørløse anløp går sin gang, dette er også noe 
kystens befolkning er opprørt over at skjer. At NFK bidrar til å legge ned viktige samfunnsnyttige 
funksjoner i båtavhengige øysamfunn, synes Træna kommune er sterkt beklagelig. Vi kan heller ikke 
motstå å kommentere sikkerheten for de reisende ved bruk av ekspeditørløse anløp. Ved anløp av 
fergeleier vil det kunne oppstå situasjoner som kan være farlig ved om bord og ilandstigning. Dette er 
noe som kan skje under spesielle værforhold, og om det er høy- eller lavvann.  
Håndtering av gods som kommer med hurtigbåt er noe vi med stor spenning imøteser hvordan det 
skal fungere med ekspeditørløse anløp.   
     
 

 


