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Alstahaug Næringsforening 
Øyvindsenteret 
8805 Sandnessjøen  
 
 
Alstahaug Kommune 
v/ kommunal og næringssjef Stig Gøran Olsen 
8805 Sandnessjøen 
 
   
OFF HØRINGSUTTALELSE RUTEPRODUKSJON BÅT- OG BUSSRUTER  
 
Viser til samtale, mail og informasjon om ruteproduksjon. Alstahaug Næringsforening ønsker å 
uttrykke følgende i tilknytning til Nordland Fylke sitt framlagte forslag til rutekutt i båt- og bussruter i 
regionen.  
 
Grunnlag for å beholde, tilpasse og videreutvikle dagens produksjon av ruter framfor reduksjon 
eller nedlegging av båt- og bussruter i Sandnessjøen sentrum, Alstahaug kommune og i regionen: 
 
Alstahaug Næringsforening uttrykker bekymring for de foreslåtte reduksjoner i et allerede presset 
rutetilbud både på båt- og bussruter. Det er fra Alstahaug kommune og ulike næringsaktører 
investert og lagt til rette for betydelig økning i antall nye leiligheter, handel, forretningsdrift, 
kulturaktiviteter, idretts-aktiviteter og møteplasser i Sandnessjøen sentrum. 
 
Økt aktivitet gir grunnlag for mer ruteproduksjon fra/til sentrum i Sandnessjøen 
Det er bl.a. de siste to årene tilført ny handelsaktivitet og nye boliger i sentrum med bl.a. et stort 
kjøpesenter som alene omsetter for ca 240 MNOK pr år og har ca 150 - 175 tilsatte i hel- og 
deltidsstillinger. Dette har direkte ført til økt aktivitet, flere ulike aktivitetstilbud (flere treningssenter, 
bowlinghall og restauranter) og lengre åpningstider i sentrum, og sammen med nytt Kulturbad med 
idrettsaktiviteter i badelandet gir dette betydelig mer trafikk fra fastboende og tilreisende i 
kommunen og i nabokommunene. 
 
Sentrum har de siste to årene langt lengre åpningstider. Kulturbadet med bibliotek, kino og badeland 
er åpent fra tidlig morgen til senkveld mand-lørdag. Kjøpesenteret har åpningstider mand-fred fra 
0900-1900 (2100) og lørdag fra 0900-1800 (2000). Dagligvarehandel i parantes. I tillegg er det et 
pågående arbeid med handelspark i Rishatten og langs sørlige del av Novikveien i Sandnessjøen, alle 
med åpningstider ettermiddag og kveld. 
 
Det arbeides løpende med tilrettelegging for kollektiv trafikk og holdeplasser for båtruter og 
bussruter. Det er likevel et stort forbedringspotensial med å informere om buss- og båtruter, skilting 
og faste holdeplasser for buss samt faste plasser for avgang/ankomst hurtigbåter/båtruter.  
 
Alstahaug kommune har positivt tilrettelagt for med bussholdeplasser, venterom og fasiliteter for 
fastboende, reisende og besøkende. 
 
Dette er ønsket utvikling i offentlig planverk og ambisjoner for by- og miljøutvikling, og offentlig 
kommunikasjon og rutetilbud med buss og båt er nødvendig for å underbygge dette arbeidet og sikre 
offentlig transport til/fra nabokommuner i regionen og også innad i kommunen herunder bl.a. 
betydningen av offentlig transporttilbud i Tjøtta-bassenget, til/fra Brønnøysund, Mosjøen og Mo i 
Rana.  
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Det er i tillegg til økte besøkstall i Sandnessjøen sentrum også et betydelig antall arbeidsplasser i 
sentrum herunder også sentrumsnær industri med bl.a. Slipen Mekaniske. I tillegg er det store 
industrimiljø på Horvnes og Strendene som har både behov for og kan gjøre økt bruk av offentlig 
transportmiddel som bl.a. bybuss og korrespondanser med båt- og ferjeruter fra nabokommunene. 
 
Næringsforeningen deltar gjerne i konkrete drøftelser for å videreutvikle informasjon om rute-
tilbudene med båt og bussruter herunder sikre informasjonstavler ved holdeplasser, ferjeleier og  
båt-terminaler. I samspill med offentlige aktører vil vi både oppfordre og være pådriver for mer bruk 
at offentlige transportmidler med båt- og bussruter. 
 
Konklusjon:  
 
Næringsforeningen finner foreslåtte reduksjon i båt- og bussruter uakseptabel, og ønsker heller dialog 
og samspill om å utvikle eksisterende ruter og sikre informasjon om avganger/ankomster.  
 
Positiv og ønsket utvikling i sentrum stiller flere krav om gode bussruter inkl bybussruter med 
ankomst/avgang som korresponderer med åpningstider i sentrum og i tilstøtende industri-
arbeidsplasser. Første og siste avgang fra/til sentrum må være kl 06.15 (lørdag 09.00) og kl 19.00 fra 
mandag-lørdag, og reduksjon fra dagens tilbud vil undergrave offentlige planverk og alle de tiltak 
som positivt er igangsatt de siste 2-3 årene både i og utenfor sentrum. 
 
Næringsforeningen ønsker å bidra aktivt til å opprettholde et moderne bysamfunn med kollektiv 
trafikk og gode miljørettede tiltak. Foreningen ønsker et samspill om konkrete tiltak som sikrer bedre 
skilting, bedre terminaler for både buss og båt, og langt bedre informasjon om de ulike rutetilbudene 
til både fastboende og besøkende herunder løsninger som sikrer at båt- og bussruter 
korrespondanser med øvrige transportmiddel som hurtigrute, tog- og flyavganger.  
 
Foreningen ønsker økt fleksibilitet og tilpasset kapasitet hva angår bussruter og båtruter i sommer-
sesongene og i tilknytning til festivaler/arrangement herunder forbedringer av skiltinger, merkinger 
og informasjon om rutetilbudet. 

 
Foreningen arbeider for EN AKTIV OG LEVENDE BY FOR ALLE våre fastboende og besøkende. 
 
 
Sandnessjøen 13.04. 2018 
 
 
 
for Alstahaug Næringsforening 
Kalle Tysnes (sign) 
Styreleder 
 
 
 
 
 
Kopi: Styret Alstahaug Næringsforening 


