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Regularitet på ferjeruter og reserveløsning på fergemateriell 

Helgelandsrådet er bekymret for utviklingen på fergesambandene innenfor vårt virkeområde. I vårt 

tidligere innsendte innspill om hovedutfordringene på transportområdet (RTP 2022- 2033), beskrev 

Helgelandsrådet at noen av de største utfordringene er, og vil være, ferjekapasitet, åpningstid og 

regularitet. Gode reserveløsning på fergemateriell er også et viktig element. 

Helgelandsrådet ønsker å påpeke at det var registrert en betydelig mengde avviksmeldinger i 2020, 

noe som har forsterket seg ytterligere i 2021. Vedlagte statistikk viser en oversikt over enkelte 

fergerute på Helgeland og utviklingstrekk de to siste årene. Selv om statistikken ikke er helt 

fullstendig viser den tydelig endring i antall avviksmeldinger og kansellerte avganger. På enkelte 

ruter, som for eksempel Træna – Stokkvågen og Lovund - Stokkvågen har avviksmeldingene økt med 

over 80 % siste år.  

Slik Helgelandsrådet opplever det er noe av årsakene til dette knyttet til endrede vindbegrensninger, 

omdisponering av fartøy og eldre ferjemateriell. Å velge løsninger som å flytte ferger mellom de ulike 

sambandene, uten å ta høyde for næringslivets og de fastboende sitt behov, løser ikke utfordringene. 

Enkelte av medlemskommunene i Helgelandsrådet karakteriserer nå situasjon som svært kritisk.   

Helgelandsrådet kan ikke akseptere det vi i dag opplever og ber om snarlig møte med fylkesråd for 

samferdsel.  Agenda for et slikt møtet vil være å finne omforente løsninger, innenfor en akseptabel 

budsjettramme.  

 
Med vennlig hilsen 
 
Helgelandsrådet 
 
 
 
Ivan Haugland (sign.)      Stig Sørra (sign.) 
Leder komite for samferdsel     Sekretariatsleder 

 
 

Vedlegg: Statistikk avvik. 
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