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Aldri før har så mange reist med rute 800 FosnaFolket
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ALDRI FØR HAR SÅ MANGE REIST MED RUTE 800

MS Terningen er én av hurtigbåtene som går i sambandet Trondheim – Brekstad – Kristiansund. FOTO: TERJE DYBVIK

Aldri før har så mange
reist med rute 800

I 2015 ble det ny passasjerrekord i hurtigbåtsambandet Trondheim – Brekstad – Kristiansund.
http://www.fosnafolket.no/samferdsel/2016/01/20/Aldrif%C3%B8rhars%C3%A5mangereistmedrute80012052607.ece
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Administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås, opplyser
at det på AtBs rute 800 ble registrert 377 448 passasjerer i fjor.
– Dette er rekord siden ruta startet opp i 1994 og gir en økning på 0,3 prosent
sammenlignet med 2014, sier Fuglem Tennås til Fosna-Folket.
I 2014 var det 376 463 registrerte passasjerer på sambandet, som var en økning
på 3,5 prosent i forhold til 2013 med 363 876 passasjerer.

Over 190 000 reisende
Også i rute 810 mellom Trondheim og Vanvikan er det en oppgang i antall
reisende sammenlignet med 2014. I fjor benyttet 190 763 passasjerer seg av
hurtigbåten som knytter Vanvikan og Trondheim sammen.
I 2014 benyttet 183 592 seg av hurtigbåttilbudet, mens det i 2013 var 198 183
registrerte passasjerer.

Størst økning
– Passasjerveksten for MS Osenfjord var på hele 7,3 prosent sammenlignet med
2014. Dette er en flott vekst, sier den administrerende direktøren.
Bygdabåten i Osen trafikkerer AtB-rutene 830 Sandviksberget - Sætervik og 835
Sandviksberget - Skjervøy.
Til sammenligning ble det i 2014 registrert 9594 passasjerer.

Administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem
Tennås. FOTO: PRESSE
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– Høy punktlighet og regularitet

Aldri før har så mange reist
med rute 800

Det er ikke bare antall reisende som betyr noe.

I 2015 ble det ny passasjerrekord i
hurtigbåtsambandet Trondheim –
Brekstad – Kristiansund.

– Vi er svært godt fornøyd med både høy punktlighet og regularitet. Dette er
hurtigbåter som kjøres mye og dette er veldig bra resultater for denne type
fartøy. De fleste sambandene har få innstillinger som følge av tekniske forhold.
Hovedsakelig er innstillingene på grunn av værmessige forhold som vi ikke rår
over, forteller Grete Fuglem Tennås.

LES MER

TINE med tidenes
miljøsatsing
TINE går nå i gang med sin største
miljøsatsing på norske veier.

– 100 prosent
Om punktlighet og regularitet i 2015, opplyser den administrerende direktøren
følgende:
– Trondheim – Brekstad viser en punktlighet på 99,5 prosent, hvorav 0,43
prosent knytter seg til force majeure og 0,06 prosent andre årsaker.
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Avvik i ruteplanen på Flakk - Rørvik
Det melder Fjord1 i en trafikkmelding.
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FLAKK - RØRVIK-FERJE UTE AV DRIFT
FREDAG:

Ber om eksperthjelp fra
Rolls-Royce

– For Trondheim – Kristiansund er det 98,6 prosent i punktlighet, hvorav 0,88
prosent force majeure-situasjoner og 0,52 prosent andre årsaker. Regulariteten
er på 95,46 prosent, hvorav 3,62 prosent skyldes force majeure og 0,93 prosent
andre årsaker.
– Trondheim – Vanvikan har en punktlighet på hele 99,93 prosent og regularitet
på 98,6 prosent, hvorav 1,1 prosent force majeure og 0,2 prosent andre årsaker.
– Osenfjord topper det hele med 100 prosent punktlighet og 99,1 prosent
regularitet, hvorav hoveddelen av innstillingene skyldes force majeure.
Det er FosenNamsos Sjø og Kystekspressen som drifter sambandene etter
føringer fra det fylkeskommunale selskapet AtB, som har ansvaret for
kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag.

Usikkert om ferja er tilbake i drift til
søndag.
LES MER
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