Samferdselsutvalget 4. desember 2019
Spørsmål fra Kim Thoresen-Vestre:
Jeg trodde at en av bybussen i Molde gikk via bilbyen Molde, Tusten Skisenter, og den store
ansamlinga av arbeidsplasser i området rundt tunnelåpningen ved Tusten-tunellen. Jeg tror det er
701 som går videre til Årølia, men denne kjører ned fra Frænavegen til Kviltorpkrysset, og plukker i
realiteten med seg skoleelever og folk i området som bor i Årølia. Men jeg har lyst til å stille spørsmål
om det kan finnes bedre løsninger for ringbussene i akkurat dette området, i neste møte for
samferdselsutvalget. Skoleelevene tar kanskje først og fremst skolebussene. Og da trenger kanskje
næringslivet og arbeidstakere/kjøpekraft av varer og tjenester at ruta går den ene veien østover og
den andre veien vestover som en start. Eller om man ser på bussen Molde - Elnesvågen som den
naturlige bussruta for folk som skal mellom byen og Årødalen? Med dette har jeg meldt inn mitt
første spørsmål. Vedlagt ligger en screenshot av Romsdals Budstikke som presenterer saken sett fra
Tusten skisenter.

Svar:
Området Årødalen betjenes hver halvtime av rute 532 i perioden 07.00 – 20.00 på hverdager.
Ruta kjører fast trase i Årødalsvegen og Frannestrandsvegen. Bussen kjører etter en stiv ruteplan,
dvs. avg. fra Molde Trafikkterminal kl. xx.15 og xx.45. Mens fra Elnesvågen skolesenter så er det
avganger kl. xx.05 og xx.35. Denne forutsigbarheten kombinert med gunstige periodekort gjør at ruta
har hatt en fin utvikling siden 2017 og om vi sammenligner årets 11 første måneder mot samme
tidsperiode i fjor har antall reiser økt med 4,8%.
Ved å variere traseen for å tilpasse seg bilbyen, så vil denne forutsigbarheten forsvinne, noe som kan
påvirke passasjertallsutviklingen.
Bilbyen kan betjenes på en grei måte med bedre tilrettelagte busstopp. I retning mot Årødalen så
ligger stoppet ca. 500 meter før tunnelåpningen mens i motsatt retning ligger det ca. 200 meter fra
tunnelåpningen. Stoppene gir lengere gangavstand til Bilbyen enn det som er nødvendig. Det er
derfor viktig at dette blir tatt med i planleggingen av nytt kryss.
Rute 701 betjener Djupdalen – Årølia og er en av de mest brukte rutene i fylket. Den har 30
minutters frekvens, stiv ruteplan og trase. Ruta betjener også skolene på Kviltorp og Bergmo, i tillegg
til noen egne skolebusser. Om vi sammenligner årets 11 først måneder mot samme tidsperiode i fjor
har antall reiser økt med 2,3%.
Det å kjøre via Årødalen gir en 2 km lenger trase enn dagens 701 og vil føre til behov for flere busser.
Utbyggingen østover i Årølia pågår fortsatt og det blir etter hvert naturlig å forlenge dagens trase for
å dekke området på en god måte. Å utvide traseen til Årødalen på noen turer blir derfor ikke så
effektivt tidsmessig.
FRAM skal sette i gang et arbeid med rutestruktur i Molde, og i den forbindelse er det naturlig at
prosjektgruppa ser på betjening av Årødalen. FRAM vil blant annet gjennomføre en behovsanalyse i
dette området. I prosjektet vil Molde kommune være representert.

