
Sandnessjøen 24. oktober 2022
Til 
Samferdselsnemda i Alstahaug kommune
Kopi til Samferdselsnemda i Brønnøy kommune
Kopi til Ruteplanlegger i Nordland fylkeskommune
Kopi til Driftsleder Torghatten midt, Brønnøysund

Forslag til endring av hurtigbåtrute 18-159 vinterrute

Bakgrunn

Ruteopplegget ved nåværende vinterrute, som gjelder hele året, untatt juni, juli og august, er 
dårligere enn noen gang tidligere. Skålvær har anløp på sørgående (fra Sandnessjøen mot Vega) 
torsdag og fredag kveld, og tilbake søndag kveld. Det at det finnes kun en ukentlig returmulighet til 
Sandnessjøen er i seg selv uholdbart. Sommerruten gir et godt reisetilbud, men går i en altfor kort 
periode. Det er behov for flere anløp i løpet av uka, særlig fra ettervinteren og mot sommeren. 
Likeså i september, oktober og november. Steder til sammenligning er Kilvær og Langøy som har 
åtte ukentlige anløp på signal.

Den siste tiden har en del personer blitt oppmerksom på en annen mulig løsning. I tillegg til de 12 
husstander som reiser fra og til Sandnessjøen, har Skålvær tre huseiere med famile som bor i 
Brønnøysund, og som ville ha stor nytte av forslaget som følger. I tillegg er det en husstand på 
Omnøy som kan bruke Skålvær som overgang mellom rutebåt og privat båt.

Ny ide

Rute 18-159 kan med enkle grep gi en utmerket løsning for reise mellom Sandnessjøen, Skålvær og 
Brønnøysund. Det kan gjøres ved å sette inn Skålvær mellom Sandnessjøen og Rørøy. Noe som 
medfører et litt annet veivalg de gangene anløp blir bestilt. På vedlagte kart er leia som praktiseres i 
dag merket med rødt. Dersom Skålvær skal anløpes, vil man naturlig følge den blå linjen på kartet. 
Ved ganske nøyaktig oppmåling viser det seg at differansen mellom de to alternativene er kun 1,35 
nautiske mil. Det tilsvarer 3 minutter og 20 sek ved 25 knops fart. Leia gjennom Skålvær har lang 
tradisjon med ferdsel av all slags nyttetrafikk. Anløpene av Skålvær vil skje i dagslys, evt tusmørke 
rundt juletider.

Rutetabellene vil da kunne bli slik: (endringer uthevet) Dette vil bl.a. medføre at de som oppholder 
seg på Skålvær kan gjøre dagstur til Sandnessjøen på fredager (retur med rute 18-172).

Tirsdag og fredag «Liv Grannes»

Sandnessjøen 0820
Rørøy 0925
Ylvingen x
Brønnøysund 1015
Brønnøysund 1020
Ylvingen x
Rørøy 1100
Skålvær x   (ca 1135)
Sandnessjøen ca 1220 



Vi ser også muligheten av å sette inn Skålvær på rute med «Sigrid Sigurdsdotter» fra Sandnessjøen 
kl 1305 mandag, onsdag og torsdag.

Sandnessjøen 1300
Skålvær x  (ca 1345)
Rørøy 1420
Ylvingen x
Brønnøysund 1510   NB! Buss mot Sandnessjøen kl 1510

Skulle det være mulighet for delvis gjennomslag for denne ideen, så synes anløp av Skålvær på 
tirsdag og fredag på tur nordover, å ha størst nytteverdi. 
Som i tidligere forslag angående forbedring av vinterruten, ser vi muligheten av å kutte litt på 
sommerruten i bytte mot et bedre tilbud de øvrige ni månedene i året.
Men uansett må nye ideer ikke rokke ved rute 18-172 på fredag og søndag kveld.

Vi anmoder på det sterkeste at dette blir vurdert, og medfører en reaksjon eller dialog.

Mvh

Skålvær velforening

Arnt J. Johansen (leder)
Mølnhushaugen 37
8802 Sandnessjøen
tlf 906 09 962


