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HØRING - NY RUTESTRUKTUR FOR FINNØYSAMBANDET 
 
1. Bakgrunn 
Finnøysambandet er et fylkeskommunalt ferjesamband i Rogaland. Norled AS betjener i 
dag sambandet. Nåværende kontrakt utløper 31.12.2019. I forbindelse med utarbeidelse 
av nye anbudsdokumenter skal det utarbeides ny rutestruktur.  
Ny rutestruktur for Finnøysambandet skal behandles politisk i april, først i 
Samferdselsutvalget 10.04.18, deretter i Fylkestinget 24.04.18. 
 
 
2. Problemstilling 
Finnøy, Tysvær, Suldal, Hjelmeland, Strand og Stavanger kommune bes ta stilling til 
forslagene til ny rutestruktur i Finnøysambandet. Frist for høringsuttalelser er 28.03.18. 
 
Rogaland fylkeskommune har to forslag til ny 
rutestruktur: 

 Alternativ 1: To ferjer i drift.  

 Alternativ 2: To ferjer i drift + ny 

kombirute (dagens «Fisterøyrute» 

endres).  

 

3. Saksopplysninger 

Finnøysambandet har 10 anløpssteder, se 
figur 1, og betjenes i dag av to ferjer, begge 
med kapasitet på 48 personbilenheter (PBE).  
 
Nærmere 90 % av trafikken skjer i den sørlige 
delen av sambandet. 4 % av trafikken skjer 
internt i nord og 6 % er transport mellom nord 
og sør. Begge forslagene til ny rutestruktur vil 
styrke ferjetilbudene internt i Finnøy, men 
produksjonen går noe ned i den nordlige 

Figur 1 er illustrasjon over ferjeanløpene i 
Finnøysambandet  



 

 

delen av sambandet. Reduksjonen i nord er størst i alternativ 1. I begge alternativene vil 
produksjonen i sambandet samlet sett øke. Jelsa tas ut i begge alternativene, da Jelsa har 
v/ Sandsfjordbrua veiforbindelse med nordfylket. Nedstrand tas ut i alternativ 1 for å holde 
produksjonen på et høyere nivå sør i sambandet, der trafikken er størst. I alternativ 2 
beholdes Nedstrand, da to av båtene utelukkende betjener den sørlige delen av 
sambandet, mens en tredje båt (Fisterøyruten endres) betjener den nordlige delen av 
sambandet.  
 

Sambandet har hatt økende trafikk i løpet av årene 2014-2016. PBE i sør har økt (+13 %/ 
24.472 PBE), mens det har vært en nedgang i nord (-17 %/-1.975 PBE). Nord-sør 
transportene har vært relativt stabil, med en liten vekst (+3 %/462 PBE). Figur 2 viser 
PBE-utviklingen pr. måned fra 2014 til ut oktober 2017. Denne følger en normal profil med 
mer trafikk i sommerhalvåret enn i resten av året. 
 

 
 
Det er i dag periodevise kapasitetsutfordringer. På enkelte strekninger, og i perioder av 
året, er det gjenstående biler. Dette gjelder spesielt strekningen Judaberg-Helgøy, men 
også Fogn-Helgøy. 
 
Alternativ 1: I dette alternativet betjener to ferjer sambandet. Ferjene betjener 
anløpsstedene i Finnøy, samt Hebnes og Foldøy i nord. Det utføres to daglige rundturer 
mellom Judaberg og nordre ruteområde. For å løse kapasitetsutfordringer i den sørlige 
delen av sambandet overføres transportkapasitet fra den nordlige delen av sambandet til 
de mest trafikktunge områdene sør i sambandet. For å øke kapasiteten i trafikktunge 
områder i sør anløpes ikke Jelsa og Nedstrand. Trafikk mellom Jelsa, Hebnes og 
Nedstrand må skje langs vei.  
 
Figur 3 illustrerer alternativ 1 på kart med rutetider for mandag til lørdag.  

Figur 2, viser PBE utviklingen pr. måned fra 2014 til ut oktober 2017  



 

 

 
Figur 3: Illustrasjon av ruteopplegg i alternativ 1 (mandag-lørdag) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figur 4 og 5 viser rutetabellene for alternativ 1. 
 

 
Figur 4: Rutetabell for Alternativ 1, mandag-lørdag 

A: Ikke lørdag 
B: Lørdag  
2 C: Lørdag utføres turen av ferje 1 
*: Bestillingsanløp 
**: Anløpes i tur fra Helgøy til Foldøy 
***: Anløpes i tur fra Foldøy til Helgøy  

 

 
Figur 5: Rutetabell for alternativ 1, søndag 

*: Bestillingsanløp 
**: Anløpes i tur fra Helgøy til Foldøy 
***: Anløpes i tur fra Foldøy til Helgøy 

 

De to ferjene som betjener sambandet i alternativ 1 kan enten være to like ferjer >60 PBE 

eller to ulike ferjer, >50 og >75 PBE. Bruk av større ferje gir økt kapasitet i sør. Den minste 

ferjen kan betjene områder med lavere kapasitetsbehov. Det er usikkerhet om 

ferjeanleggene takler større materiell enn i dag. Muligheten for å ta inn større ferjer på de 

enkelte kaianlegg må vurderes. Krav til ferjenes manøveregenskaper kan redusere 

behovet for lengre støttekaier. 

 

Alternativ 2: Finnøysambandet betjenes av tre ferjer/fartøy: To ferjer betjener den sørlige 

delen av sambandet, mens ei ny kombirute (Fisterøyruten endres) betjener den nordlige 
delen av sambandet. Anløpene til og fra Jelsa utgår. Tre dager i uka vil kombibåten 
betjene dagens Fisterøyrute med anløp av Judaberg, Sør-Bokn, Byre, Helgøy (i 
Hjelmeland kommune), Brimse, Sør-Hidle og Heng. Stavanger tas ut for å gi et bedre 



 

 

tilbud nord i sambandet. 
 
Figur 6 illustrerer alternativ 2 med to ferjer og endret kombirute på et kart. Rutetidene for 
de to ferjene i sør er inkludert på kartet, samt i figur 7 og 8, mens rutetidene for kombiruten 
er kun oppgitt i figur 9.  
 

 

Figur 6: Illustrasjon av ruteopplegg for Alternativ 2 (mandag-lørdag) 

 



 

 

Figur 7 viser rutetabeller for de to ferjene i den sørlige delen av Finnøysambandet, 
alternativ 2. Rutetabell for kombiruten som vil betjene den nordlige delen av sambandet 
vises i en egen figur (figur 9) nedenfor.   
 

 
Figur 7: Rutetabell for sørlig del av sambandet, alternativ 2, mandag-lørdag 

*: Anløper mot bestilling direkte til ferjen minimum en time før avgang 
A: Ikke lørdag 
( ): Anløp i motsatt rute 

 
 
Rutetabell for søndagsrutene i alternativ 2 vises i figur 8.  
 

 
Figur 8: Rutetabell for sørlig del av sambandet, alternativ 2, søndagsruter 

*: Anløper mot bestilling direkte til ferjen minimum en time før avgang 
( ): Anløp i motsatt rute 

 
Figur 9 viser rutetabell for endret kombirute. Det er lagt inn daglige turer til Nesheim 
(alternativt Helgøy), for å gi forbindelse nord-sør. Ved bruk av Nesheim «forstyrrer» en 
ikke den ordinære ferjetrafikken på Helgøy. Helgøy kan benyttes som alternativt 
anløpssted.  
 
 



 

 

Kjøretøy som skal kjøre mellom den sørlige delen (sør for Nesheim) og den nordlige delen 
av sambandet, må tirsdag, torsdag, lørdag og søndag benytte bilveien mellom Nesheim og 
Helgøy. Den sørlige delen av sambandet har ferjeforbindelse til/fra Helgøy. Mandag, 
onsdag og fredag utfører kombiruten stopp på Nord-Hidle og Judaberg både sørover og 
nordover.  
 
Fisterøyruten blir ivaretatt, tilnærmet lik dagens anløpsstruktur, dvs. mandag, onsdag og 
fredag. Ruten er «snudd» i forhold til i dag, og starter i Judaberg i stedet for Stavanger. 
Stavanger tas ut.  
 

 
Figur 9: Alternativ 2, rutetider for kombirute  

 
 
5. Høringsfrist 
Hver kommune informerer relevante aktører og koordinerer høringsinnspill innad i sin egen 
kommune og sender en samlet høringsuttalelse. Frist for høringsuttalelser er 28.03.18. 
Dersom kommunene ikke rekker politisk behandling innen 28.03.18 bes kommunene 
sende en innstilling innen fristen. Ettersendte vedtak bes sendes så fort som mulig, i god 
tid før sakens behandling i Fylkestinget. 
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