
Uttale til dagens ferje og hurtigbåt trafikk til/fra Fogn 

!
Vil be om ein uttalelse eller redegjørelse på følgende båtruter pr dato. 

!
Hurtigbåtruter. 

• Rutenr: 510 fra Stavanger, Mandag tom Torsdag kl:15.30 til Judaberg. Denne ruten 
burde anløpe Fogn iom at det er tid til dette og at den etter ruten skal være på 
Judaberg kl: 16,05. 5 minutt etter at ferje og hurtigbåt har gått til Fogn. Pr i dag 
så ligger denne båten å venter utenfor Judaberg kai til båtene kl : 16.00 har gått. 
Det burde derfor ikke få noen økonomiske endringer, ei heller rutetid’s endringer. 

 Det er elever som går på skole i Stavanger regionen som ikke slutter før 15.00 å 
klarer ikke å nå 15.15 fra Stavanger. Gjelder også dagpendlere som jobber i 
Stavanger regionen. 

• Rutenr: 514, mandag tom Torsdag fra Stavanger kl:19.45 til Judaberg og videre 
Nordover. Ønsker anløp av Fogn. Også her burde det være «enkelt» å få det til.  

• Rutenr:514 på Lørdager, Fjerne «ab» på Fogn. 

• Rutenr:514 på Lørdager til Stavanger. Her anløper den alle øyene i Ryfylke inklusive 
Talgje  men, ikke Fogn, her må Fogn få anløp. 

• Rutenr: 510 Mandag tom Torsdag (Judaberg 18.40). Anløp av Fogn . Dette er for å 
tette hullet mellom 18 og 20 der det ikkje er ferje. Vil være til stor hjelp blant 
annet  for idrett arrangement. Rutenr: 512 Mandag tom Fredag (Judaberg 18.10) er 
ikkje noe godt altrenativ for reisende fra Fogn. Å hvorfor skal denne gå 
Judaberg,Fogn,Talgje, Judaberg ? Talgje er landfast, i tillegg går det ferje kl : 18 
fra Judaberg til Fogn. 

!
!

Ferjeruter 

!
• Ferja 18.20. Mandag tom Lørdag fra Jelsa bør gå heilt til Fogn på sin tur. I 

dag ligger den i 30 minutt på Judaberg før den seiler Nordover igjen. 

!
!

Fogn Grendalag 

!




