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TRASEVALG NX146 ULSTEINVIK - OSLO

Viser til deres henvendelse vedrørende ønske om at ekspressbussen NX146 Ulsteinvik – Oslo
kan betjene Fosnavåg istedenfor Ulsteinvik som i dag.
I forbindelse med omlegging av denne kommersielle ekspressruten i januar 2016 ble det
gjort et omfattende arbeid med å vurdere trasevalg og start-/endeholdeplass. Både
Fosnavåg, Hareid og Ulsteinvik ble vurdert som start- og endeholdeplass. Valget falt til slutt
på Ulsteinvik av økonomiske og driftsmessige årsaker. Opprinnelig var tanken å starte på
Hareid, men dette lot seg ikke gjøre av driftsmessige årsaker da snutiden ville bli for kort til å
rekke nødvendige gjøremål (renhold, tanking etc).
Med bakgrunn i henvendelsen fra dere har vi gjort en ny vurdering, og komme til at vi ønsker
å opprettholde Ulsteinvik som start og endeholdeplass. Ulsteinvik utgjør en betydelig del av
inntektene for denne ruten og er derfor viktig å opprettholde. Videre vil en omlegging til
Fosnavåg være driftsmessig krevende da dette vil medføre for kort snutid i Fosnavåg.
Vi ønsker allikevel å kunne være et godt reisealternativ også for innbyggerne og besøkende
til Fosnavåg. En korrespondanse med lokalbussen til Fram kan være en god mulighet til gi et
slikt reisetilbud. Dessverre ser vi at korrespondansene mellom lokalbussen og NX146 ikke er
tilfredsstillende i dag. NX146 sine rutetider lar seg dessverre vanskelig endre da disse er
knyttet opp mot andre korrespondanser og det øvrige rutenettet til Nettbuss express.
Vi imøteser derfor en dialog om tilpassing av Fram sin lokalrute mellom Fosnavåg og Hareid
med overgang på Garneskrysset slik at vi i fellesskap kan tilby et sømløst tilbud med salg av
gjennomgående billetter på strekningen Fosnavåg – Oslo.
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