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SAKSPROTOKOLL - HØRING - ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER

Behandling:
Fellesliste Sp/KrF v/ Per Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Det er svært viktig at det påsees at det er gjennomgående forbindelser/ sammenheng
mellom båt/ ferge – buss – tog og fly. Dette er et prinsipp som Nordland
fylkeskommune ved flere anledninger har tatt tydelig til ordet for å få til og det er
svært viktig at dette etterleves.
2. Buss, Indre Helgeland, linje 100 kl 16.20 på skoledager fra Nesna til Mo foreslås
nedlagt. Hvis denne fjernes, er det ikke lenger mulig å reise fra Lurøy/ Træna til Bodø
på ettermiddagstid onsdag og fredag. MS Helgeland ankommer Nesna kl 15.30
onsdag og fredag. Bussen ankommer Mo rutebilstasjon kl 17:45 og toget til Bodø går
kl 17:57 med ankomst Bodø kl 20:43. Denne bussruta bør gå mandag – fredag hele
året.
3. I tillegg er belegget på 6,4 passasjerer i snitt og må ansees for relativt godt. Generelt
sett burde kanskje Nordland fylkeskommune vurdere å benytte mindre busser på en del
strekninger.
4. Bussruter i distriktene med et snitt på 3 passasjerer eller flere bør ikke legges ned.
Her må man ta i betraktning at det slett ikke går mange busser i distriktene – og i
særdeleshet er det få busser som har korrespondanse/ kan benyttes av båtreisende fra
øyene til fastlandet.
5. Det er viktig at det opprettholdes kommunikasjon til Bodø og til regionsentrene også
på lørdag. Dette av hensyn til reisende til disse stedene, til videre reise ut av regionen/
fylket, til handlemuligheter og i forhold til andre funksjoner.
6. På søndag ankommer toget fra Bodø til Mo i Rana kl 14.37. Buss til Stokkvågen går
kl 14.09 fra Mo i Rana. Bussavgangen på søndag bør utsettes til etter togets ankomst
kl 14.37 slik at det kan være noenlunde sammenheng i kommunikasjonene på søndag.
Træna AP ba om et gruppemøte.
Etter gruppemøte og påfølgende diskusjon ble Felleslistens forslag til vedtak med noen
justeringer enstemmig vedtatt (se vedtak).
Vedtak:
1. Det er svært viktig at det påsees at der er gjennomgående forbindelser/ sammenheng
mellom båt/ ferge – buss – tog og fly. Dette er et prinsipp som Nordland
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fylkeskommune ved flere anledninger har tatt tydelig til ordet for å få til og det er svært
viktig at dette etterleves.
Buss, Indre Helgeland, linje 100 kl 16.20 på skoledager fra Nesna til Mo foreslås
nedlagt. Hvis denne fjernes, er det ikke lenger mulig å reise fra Lurøy/ Træna til Bodø
på ettermiddagstid onsdag og fredag. MS Helgeland ankommer Nesna kl 15.30 onsdag
og fredag. Bussen ankommer Mo rutebilstasjon kl 17:45 og toget til Bodø går kl 17:57
med ankomst Bodø kl 20:43. Denne bussruta bør gå mandag – fredag hele året.
I tillegg er belegget på 6,4 passasjerer i snitt og må ansees for relativt godt.
Bussruter i distriktene bør ikke legges ned. Her må man ta i betraktning at det slett ikke
går mange busser i distriktene – og i særdeleshet er det få busser som har
korrespondanse/ kan benyttes av båtreisende fra øyene til fastlandet.
Det er viktig at det opprettholdes kommunikasjon til Bodø og til regionsentrene også på
lørdager. Dette av hensyn til reisende til disse stedene, til videre reise ut av regionen/
fylket, til handlemuligheter og i forhold til andre funksjoner.
Av hensyn til skoleungdom som ukependler er det viktig at der er gode forbindelser i og
i tilknytning til helgene.
På søndag ankommer toget fra Trondheim Mo i Rana kl 14.21. Buss til Stokkvågen
går kl 14.09 fra Mo i Rana. Bussavgangen på søndag bør utsettes til etter togets
ankomst kl 14.21 slik at det kan være noenlunde sammenheng i kommunikasjonene på
søndag.

Postadresse:
Postboks 100
TRÆNA

Besøksadresse:
Rådhusveien 3

Telefon:
75095800

E-post:
post@trana.kommune.no

8770

