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Høring – nytt anbud på fergerutene 18-335 Nesna – Levang og 18-336
Nesna – Nesnaøyene
Nordland fylkeskommune ønsker å legge ut fergerutene 18-335 Nesna –Levang og 18-336 Nesna
–Nesnaøyene i en samlet anbudspakke. Tidligste oppstart vil være 01.06.2021.
I vedlagte ruteforslag er det forsøkt å få et bedre samspill mellom sambandene, der fartøyene
brukes mer om hverandre. Slik oppnås en bedre flyt for næringsaktørene med et behov for videre
reise til Nesnaøyene etter ankomst Nesna fra Levang. Og andre veien. I tabellen er avgangene
merket med «A» eller «B» for å vise hvilken avgang som utføres av de respektive fartøyene.
Som eksempel tas avgangen kl 0550 mandag til fredag fra Nesna i rute 18-335 Nesna –Levang.
Fartøy A utfører da hele rundt-turen Nesna- Levang –Nesna i tidsrommet kl 0550 –0640, og
fortsetter videre i rute 18-336 Nesna –Nesnaøyene kl 0640 til ankomst Nesna igjen kl 0755.
Skoleskyssen fra Nesnaøyene og inntil Nesna er ivaretatt slik den er i dag.
Likeledes er det forsøkt å bedre jobb/skolependling fra Nesna til Sandnessjøen med en frem
flytting av avgangen kl 0645 fra Nesna, mot i dag kl 0715. Fergen ankommer i dag levang kl 07400743 og videre reise med buss gir en ankomst med buss kl 0825 på den videregående skolen og
kl 0830 på terminalen i Sandnessjøen. Justeringen av fergen vil gi en ankomst for bussen ved
skolen kl 0800 og på terminalen kl 0805.
Svarfristen på høringen settes til 14.07.2020.
Eventuelle spørsmål kan rettes til vår saksbehandler på perst@nfk.no.
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