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Orientering om ruteendringar 2018 - ferjer
Bakgrunn
Etter behandling av sak SA-58/17 Ruteendringar 2018 har det dukka opp spørsmål
knytt til endringar i rute 50 Seivika-Tømmervåg og rute 13 Magerholm-Sykkylven.
Fylkesrådmannen vil kort beskrive vurderingane knytt til desse endringane.
Vurdering
Rute 50 Seivika-Tømmervåg
Det var kome innspel på å endre avgangen frå Seivika klokka 22:00 til 22:30 på
kvardagar. Innspelet var ikkje kome frå kommunen, og fylkesrådmannen tilråda
ikkje å gjere endringa grunna dei konsekvensane det ville ha for tilstøytande
samband
Fordelar med å utføre ei slik endring er:
-

Reisande frå Smøla kl. 2215 får god korrespondanse med ny avgang frå
Tømmervåg kl. 2300.
Pendlarar og andre som arbeider turnus i Kristiansund og som bor i Aure
kommune treng ikkje å vente til kl. 2330 på ferja frå Seivika.

Ulemper med å utføre ei slik endring er:
-

Buss frå Kristiansund sentrum kl. 21:30 kjem til Seivika kl. 21:50 og er med
ferja kl. 22:00 vil måtte vente til 22:30. Denne bussen køyrer i dag vidare
heilt til Aure sentrum med ankomst der kl. 23:10.
Den same bussen stoppar kl. 2145 på Kvernberget og tar på passasjerar
som kjem med fly frå Bergen, som dermed vil få lengre reisetid.
Reisande som skal til Smøla vert ståande i 1 time og fem minutt på
Sandvika å vente på ferjeavgangen kl. 00:10.
Ei utsetting på ein halvtime på avgangen frå Seivika kl. 22:00 til 22:30 vil
medføre at korrespondansen mellom Seivika og Edøya er stengt i 2,5 timer
på kvelden. Frå Sandvika må reisande til Smøla reise frå Kristiansund til
Smøla kl. 21:00 eller 2,5 timer etter, kl. 23:30.

Slik rutene er lagt opp mellom rute 50 Seivika-Tømmervåg, rute 54 EdøyaSandvika og rute 49 Arasvika-Hennset så er det no god korrespondanse i alle
retningar. Ei endring på rute 50 Seivika-Tømmervåg vil dermed medføre endringar
på dei to andre sambanda for å unngå ulempene med manglande korrespondanse.
Ein må då sette i verk arbeid for å tilpasse rutene på kveld. Ein har ikkje oversikt
over konsekvensar for slike endringar før ein sender dette på høring til kommunar
og operatøren.
Fylkesrådmannen tilrår ikkje at ein sett i verk slike prosessar utanom dei årlige
ruteendringane.

Det har òg vert reist spørsmål om kostnader ved å sette inn ein ekstra rundtur på
kvardagar og laurdags morgon kl. 05:30 frå Seivika, med retur kl. 06:00 frå
Tømmervåg. Ein har undersøkt med operatøren og fått følgjande tilbakemelding:
Laurdag:
- Kostnad på om lag 120 000 kroner (2016 kroner)
- Praktisk gjennomførbart med auka opningstid på A-ferja
Kvardag:
- Operatør må gå over frå to godt utnytta skift til tre skift på B-ferja.
- Vanskelig å få til i praksis utan at mannskapskostnadene vil verte særleg
høge.
- Må forhandlast fram løysning med tillitsvalte.
- For å gi ein eksakt pris vil dette medføre ein lang prosess, og kostnadane vil
verte betydelege.
Rute 13 Sykkylven-Magerholm
Det vart i ruteendringssaka vedtatt å sette inn ein ekstra avgang kl. 05:30 frå
Sykkylven på laurdagar, under føresetnad av finansiering innanfor eige budsjett.
Ein har vore i dialog med operatøren på sambandet og fått bekrefta at dette er
praktisk mogeleg å få til. Ein slik rundtur med retur kl. 05:50 frå Magerholm vil for
2018 ha ein kostnad på om lag kroner 200 000. Det vil vere ein heilårskostnad på
om lag kroner 310 000 i 2019, før sambandet byrjar i ny kontrakt 01.01.2020.
Fylkesrådmannen tilrår at ein før oppstart 01.01.2020 ser på bruken av avgangen
før ein tek stilling til om ein skal vidareføre denne i ny kontrakt.
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