Til: Tysvær kommune
Ved Sigmund Lier

Forslag til alternative ruteplaner for ferje 3 (Ryfylkeferja) fra den 1.1. 2021

Nedstrand Bygdeutval har i fellesskap med Foldøy Fastbuarlag, Ropeidhalvøya
Grendeutval og Jelsa Grendalag utarbeid et felles forslag til ruteplan for ferje 3
med utgangspunkt i det som ble lagt fram av Kolumbus i møte i Stavanger den
3.12.2018.
Vi har etter møtet med Kolumbus også gjennomført møter med
fylkespolitikerne den 10. desember i Haugesund. Fylkespolitikerne vil ikke
endre på hoved-vedtaket sitt fra juni, men er åpne for alternativer knyttet til
forslaget som foreligger. De har forståelse for manglene ved utkastet fra
Kolumbus for oss i Nord. Av den grunn, og at turene i nord går før og etter
normalarbeidsdagen, foreslår vi at en av ferjene fra Finnøysambandet tar seg
en tur til Helgøy-Nedstrand- Hebnes- Foldøy- Jelsa og retur midt på dagen.
Dette er spilt inn til Vegvesenet som et eget forslag. Dette for å dekke opp for
manglene ved ruteplanen for ferje 3. Dette er en forutsetning for at vi skal få et
noen lunde brukbart tilbud. Det er og snakk om å utnytte ferjekapasiteten
totalt sett, og huske at frekvens stimulerer til trafikk.
Forutsetninger som må være til stede for ferje 3:
1.
2.
3.
4.
5.

Ferja må ha minst 40 PBE
Ferja anløper Jelsa
Start- og endested er Nedstrand
Ferjeanløp og -tider justeres i henhold til punkt 2 og 3 etter vårt forslag
Ferje 1 eller 2 (Finnøy) tar en tur midt på dagen for å minske den lange
tiden mellom avgangene for ferje 3
6. Ferje 3 bør ha salong oppe, og motorkapasitet for å ta inn forsinkelser
Vedlagt følger forslag til alternative ruter samt nytt rutekart for ferje 3, 3
vedlegg.

Vennlig hilsen
Ingeborg Baustad
Nedstrand Bygdeutval

Nedstrand den 20.12.2018

Nytt rutekart med Jelsa i rute 3

Ferjetabell der rute 1 går inn i rute 3 med Jelsa fra 11:35 til 14:35

Ferjetabell rute 3 med jelsa og rute 1

