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Ferjesambandet  

Flakk -Rørvik 

• Problemer med avvikling første 5 mnd. i år pga forsinket 
ferdigstillelse av ferjeleier 

• Problemer med riktig leveranse av kapasitet og riktig 
ferjetype(gass) 

• Gjentagende driftsproblemer med ferjene 

• Løpende dialog med ferjerederiet – kan ikke påvise avtalebrudd 
ut over manglende gassleveranse.  

• Igangsatt ekstern gransking av prosess og samband, hvor både 
SVV, ferjerederiet og fylkeskommunens rolle granskes.  

• Utfordringer med parkeringsplasser på Rørvik og Flakk sammen 
med gratis persontransport – konkurranse mot 
hurtigbåtforbindelsen 



Ferjesambandet Brekstad - Valset 

• Noe mangel på kapasitet i perioder  

 

• Har vurdert styrket kapasitet,  (større ferje/ekstra ferje) og økte 
takster.  Ikke mulig å finansiere ved økte takster 

 

• Videre vurdering av kapasitet vurderes fram mot nytt anbud fra 
01.01.2015.  Må gjennomføres i løpet av 2012 



Regional transportplan (RTP) 

De tre midtnorske fylkene har samarbeidet med utformingen av RTP og 
planen er nå lagt ut på høring. Planen er delt i tre deler:  

–Transportstrømmer og udekket transportbehov 

–Hurtigbåt  

–Ferjestrategi  

 
Innkomne uttalelser så langt: 

–Fosen Regionråd  

–Osen kommune 

–Rissa kommune  

–Regionrådet for fjellregionen 

–Fosenvegene 

–Samarbeidskomiten for Orkdalsregionen, ORKide-kommunene 



Hurtigbåtsatsing 

 Det arbeides med å utarbeide en overordnet kravspesifikasjon 
som danner grunnlag for anbudsutsetting av sambandene: 

 

• Kystekspressen  Trondheim –Kristiansund m/pendelrute til 
Brekstad 

• Trondheim Vanvikan  

 

• Små samband i regionen:  Øyrekka, Dypfest-Tarva, Garten – 
Storfosna, Bygderute i Osen  

 

Anbudsutsetting vinter 2012 – oppstart 1.1.2014 

Overordnet kravspesifikasjon behandles FT i desember 

 



Kystekspressen 

• Hovedrute mellom Trondheim og Kristiansund.  Samarbeid med 
M&R fylkeskommune 

• Viktig for å opprettholde et robust bo- og arbeidsmarked i 
regionen 

• Kapasiteten tilstrekkelig i dag med noen unntak, fredag-søndag 
• Skal vi beholde pendelsambandet mellom byene? 
• Særlig viktig for strekningen Trondheim – Brekstad.  
• Antall og kapasitet på båtene,  i dag 276 personer 
• Antall gjennomgående avganger kontra antall avganger 

Trondheim Brekstad 
• Rutehastighet – 45 min til Brekstad krever 40 knop 

rutehastighet!! 
• Økt tilbud hvis hovedflyplassen kommer – opsjon i anbudet 

 
 



Kystekspressen – konklusjoner fra 

utredningen 

• Frarådes å legge ned gjennomgående rute – gir økt 
tilskuddsbehov 

• Reduksjon fra 3 til 2 gjennomgående ruter bør vurderes 

• Gi økt tilbud Trondheim – Brekstad på bekostning av 
gjennomgående 

• Dagens båter er for store 

• Fraråder større hastighet pga utslipp 

• Krav til utslipp et evalueringstema 

 

 

 

 



Trondheim –Vanvikan  /m omvendt 

pendlerrute 

• Er fylkeskryssende med Nord-Trøndelag 
• Båtene brukes i pendlerrute Trondheim - Brekstad 
• Viktig for å opprettholde bo- og arbeidsmarkedet i regionen 
• Anbudsutsettes i 1.1.2014 
• Utredningen anbefaler ingen endring i tilbudet bortsett fra 

lenger åpningstid i helg 
• Hastighet på båtene må vurderes opp mot Kystekspressen for en 

evt.  kombinert bruk av båtene.  Gjensidig reservekapasitet 
• Utbygging av terminalene i Vannvikan og Trondheim 
 
• AtB kjører et forprosjekt om etablering av el-fartøy på denne 

overfarten.  
• Direkte buss eller overgang til hurtigbåten? 
 

 
 



Ferjestrategi 

• Tilpasning til vedtatt ferjestrategi i M&R viser for lav frekvens i 
sambandet Brekstad – Valset i forhold til trafikkmengden. 

• Kapasiteten på Flakk – Rørvik tilfredsstillende, men ønsker om 
utvidet åpningstid lør-søn natt 

 

• Viktigst å få opp regularitet/stabilitet i Flakk-Rørvik sambandet 



Fokus 

• Hensiktsmessige anbudspakker  

• Minst mulig miljøbelastning i sambandene 

• Overfartstid pendelrute Trondheim-Brekstad  

• Frekvens i de ulike sambandene 

• Etablering av bauganløp – raskere anløp – 
ombyggingskostnader 

• Regularitet i sambandet Flakk - Rørvik 

 


