




STIKKORD
• 1916 – Finmark Amtsrederi starter offentlige ruter i Finnmark
• Blir etter hvert Finnmark fylkesrederi og ruteselskap
• Selges ut i 2001 til Connex, videre til Veolia og til sist Boreal Transport Nord AS
• Beholder rutene – uten nevneverdig bruk av anbud
• ESA oppretter sak – Finnmark fylkeskommune må si opp kontraktene og 

anbudsutsette driften
• To ferjeanbud – 5 samband
• Hurtigbåtanbud – 8 fartøy
• Bussanbud – hele fylket
• Flexxanbud – 30 ruter
• Godsbåtanbud – ikke utlyst, og godsbåten «Sørøy» takket av i 2015, etter 48 års 

trofast seilas langs finnmarkskysten
• Alle anbud gjennomført uten juridiske etterspill
• Effektiv reduksjon i tilskuddsbehov på ferje- og hurtigbåtanbud
• Bussanbud lavere enn forventet
• Gir en pen trafikkøkning allerede første år i ny kontrakt (Buss +5%, Hurtigbåt +10% 

og ferje +2%)



Han Leif på Skippernes…

2015: Tilgang på 12 ukentlige anløp av hurtigbåt



…men han er ikke unik…

2015: 4131 anløp til steder med totalt 24 innbyggere





Ruteomlegging - 2016



Hurtigbåt



Ferje
RUTESTRUKTUR ENDRET FRA 1.JANUAR 2016:

- Økt kapasitet i høytrafikksamband (Øksfjord – Hasvik) med 30 %. 
Dekkskapasiteten er oppfylt med ca. 40 % på sambandet.

- Viktig med stabil trafikk med tanke på fiskeri og øvrig næringstrafikk
- Omlegging fra tradisjonell ferje til bilførende kombibåt i et 

lavtrafikksamband
- Miljøkrav i anbudet – 2 nye LNG gassfartøy

UTFORDRINGER:

- Ujevn trafikk gjennom året gir planmessige utfordringer – kapasitet og 
arbeidstid

- Kostnadskrevende drift i store områder med lavt trafikkgrunnlag

Etter omlegging 1.januar er passasjertallene stabile ift. 2015

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FerjeFem samband, hvorav ett med kraftig oppsving siste årene. I sambandet Hasvik – Øksfjord er kapasiteten økt med ca. 30 % for å ta unna den økende trafikkenI lavtrafikksamband vurderes omlegging fra tradisjonell ferje til bilførende hurtigbåt, for å øke effektivitet og samkjøring mellom samband. Dette er utfordrende ift. regelverk om rammetilskudd.To nye LNG-gassferjer innført fra 2016Ujevn trafikk som følge av bl.a. fiskesesonger gir planlegging av ruteføring utfordrende



Ferjesamband

Øksfjord – Hasvik
Øksfjord – Bergsfjord – Sør-Tverrfjord
Øksfjord - Tverrfjord

Korsfjord – Nyvoll

Mikkelsby - Kongshus

Strømsnes - Kjerringholmen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kart med ruteoversikt



Buss/Flexx
RUTESTRUKTUR ENDRET FRA 1.JANUAR 2016:

- Rutene ble lagt om for å tilpasses endringene i bosettingsmønsteret
- I nye ruter er det gjort markedstilpassing – større satsning på bybuss og 

ringruter i byregionene 
- Innføring av Flexx – bestillingstransport dimensjonert for behovet i 

lavtrafikkområder
- Anbudene satte miljøkrav – i dag er alle busser på biodiesel

UTFORDRINGER:

- Kostnadskrevende drift i store områder med lavt trafikkgrunnlag
- Skoleskysskostnadene er kraftig økende, som følge av flere elever med 

særskyss, samt kommunale vedtak om skolenedleggelser

Etter omlegging 1.januar er passasjertallene økt
ca. 5 % økning ift. 2015.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Buss og FlexxRutene er fra 2016 konsentrert mer rundt byene, da det er der betalende passasjerer tar bussI lavtrafikkområder er bussen erstattet med Flexx – bestillingstransport med taxi/minibussAlle busser driftes på biodrivstoffEndringer i skolestruktur og økning i antall elever med behov for særskyss er økonomisk utfordrende/uforutsigbart. Kostnadsøkning på 250 % siden 2007.85 % av all rutetrafikk på land er knyttet mot skoleskyssbehov
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