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Rutetilbodet frå 25.06.2018

Rådmannen si tilråding:

Framlegg til fråsegn om bussruter.

Luster kommune har ikkje svært mange bussruter ut over dei som også transporterer skuleelevar.

Ei ny bussrute som går frå Fortun til Gaupne på ettermiddag på kvardagar er ynskjeleg, slik at
bussen er i Gaupne om lag kl 17. Då kan bussen nyt tast av ungdommar som skal på trening/øving i
Gaupne.

I førre innsparingsrunde vart bussen som køyrer frå Gaupne og framover Jostedalen på føremiddag
teken bort i skuleferiar (jul, påske, haust). Dette er vanskeleg å vite for dei som skal følgje bussen,
og det betyr at butikken ikkje får brød og aviser før på ettermiddag i desse periodane. Denne
endringa bør reverserast.

Sognefjellsbussen mellom Sogndal og Otta bør det arbeidast meir marknadsmessig med, for å auke
volumet på trafikken. Det bør også arbei dast for å få betre flyt i ruta om morgonen, slik at
passasjerane slepp å vente lenge i Lom i før dei kan dra vidare til Otta. Potensialet for reisande med
Sognefjellsbussen bør vere stort. Det er ein aukande del av turistane som reiser med offentlege
komm unikasjonar.

Det bør kunne utviklast og marknadsførast ein rundtur for dei turistane som reiser kollektivt: Start
frå Oslo med tog til Bergen, frå Bergen til Sogn kan ein velje buss, tog og båt via Flåm eller
ekspressbåt Bergen – Sogndal. Frå Sogndal til Otta tek ein Sognefjellsbussen, og avsluttar med tog
til Oslo.

Brebussen frå Sogndal til Nigardsbreen er no kommen inn i rutekjøpet til Fylkeskommunen, det er
bra. Brebussen og Sognefjellsbussen er i praksisi same buss mellom Gaupne og Sogndal. Det bør
v ere same ruteperiode for desse tilboda. Med tanke på utviding av turistsesongen bør begge desse
tilboda få auka sesong.

Det er eit aukande tal personar som bur i Luster og arbeider i Sogndal og Leikanger. Talet på
personar som bur i Sogndal og arbeider i Luster er og aukande. Skal fleire av desse nytte buss som
transport til arbeid, må bussrutene vere tilpassa arbeidstider.



Saksutgreiing:

Prenta vedlegg:
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Utval som har vedtaksmynde: Formannskapet

Fakta:
Det er no ein ruteplanprosess i gang der Sogn og Fjordane fylkeskommune arbeider med rutetilbodet
som skal gjelde frå 25. juni 2018. i denne ruteplanprosessen inviterer S og Fj fylkeskommune både
kommunar og ulike andre aktørar innan næringsliv, ulike organisasjonar og offentlege institusjonar til
å komme med innspel til eventuelle endringar i rutetilbodet. Det er neppe rom for særleg auke i
ruteproduksjonen, i høyringsbrevet fr å Fylkeskommunen står det ma:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune tilpassar seg nye økonomiske rammer. Fram til no har vi
gjennomført innsparingar for over 30 millionar kroner innafor kollektivområdet. Framleis står det
att nokre innsparingskrav, men dei størs te kutta er truleg gjennomførte.

Luster kommune har ikkje svært mange bussruter ut over dei som også transporterer skuleelevar.
For å få oversyn over rutene går ein inn på nettsida www.kringom.no.

Administrasjonen i Luster kommune har bede Arbeidsutvalet for ungdommens kommunestyre om å
komme med innspel. Dei tok opp fylgjande:
Ei ny bussrute som går frå Fortun til Gaupne på ettermiddag på kvardagar, slik at bussen er i Gaupne
om lag kl 17. Då kan bussen nyttast av ungdommar som skal på trening/øving i G aupne. Fleire
bussar Gaupne - Fortun i helgane. Fleire bussar som køyrer innom Indre Hafslo.

Det har og komme eit innspel frå Jostedalen. I førre innsparingsrunde vart bussen som køyrer frå
Gaupne og framover på føremiddag teken bort i skuleferiar (jul, pås ke, haust). Dette er vanskeleg å
vite for dei som skal følgje bussen, og det betyr at butikken ikkje får brød og aviser før på
ettermiddagen i desse periodane.

Sognefjellsbussen mellom Sogndal og Otta bør det arbeidast meir med marknadsmessig, for å auke
volum på trafikken. Det bør også arbeidast for å få betre flyt i ruta om morgonen, slik at passasjerane
slepp å vente lenge i Lom før dei kan komme vidare til Otta. Potensialet for reisande med
Sognefjellsbussen bør vere stort. Det er ein aukande del av tu ristane som reiser med offentlege
kommunikasjonar.
Det bør kunne utviklast og marknadsførast ein rundtur for dei turistane som reiser kollektivt: Start
frå Oslo med tog til Bergen, frå Bergen til Sogn kan ein velje buss, tog og båt via Flåm eller
ekspress b åt B e r gen – Sogndal. Frå Sogndal til O tta tek ein Sognefjellsbu ssen, og avsluttar med tog
til O slo.

Brebussen frå Sogndal til Nigardsbreen er no kommen inn i rutekjøpet til Fylkeskommunen, det er
bra. Brebussen og Sognefjellsbussen er same buss mellom Ga upne og Sogndal. Det bør vere same
ruteperiode for desse tilboda. Det er og viktig med tanke på utvidaing av sesongen.

Det er eit aukande tal personar som bur i Luster og arbeider i Sogndal og leikanger. Talet på
personar som bur i Sogndal og arbeider i L uster er og aukande. Skal fleire av desse nytte buss som
transport til arbeid, må bussrutene vere tilpassa arbeidstider.



Framlegg til fråsegn om bussruter.

Luster kommune har ikkje svært mange bussruter ut over dei som også transporterer skuleelevar.

Ei ny bussrute som går frå Fortun til Gaupne på ettermiddag på kvardagar er ynskjeleg, slik at
bussen er i Gaupne om lag kl 17. Då kan bussen nyttast av ungdommar som skal på trening/øving i
Gaupne.
I førre innsparingsrunde vart bussen som køyrer frå Gaupne og framover Jostedalen på føremiddag
teken bort i skuleferiar (jul, påske, haust). Dette er vanskeleg å vite for dei som skal følgje bussen,
og det betyr at butikken ikkje får brød og aviser før på ettermiddag i desse periodane. Denne
endringa bør r everserast.

Sognefjellsbussen mellom Sogndal og Otta bør det arbeidast meir marknadsmessig med, for å auke
volumet på trafikken. Det bør også arbeidast for å få betre flyt i ruta om morgonen, slik at
passasjerane slepp å vente lenge i Lom i før dei kan dr a vidare til Otta. Potensialet for reisande med
Sognefjellsbussen bør vere stort. Det er ein aukande del av turistane som reiser med offentlege
kommunikasjonar.

Det bør kunne utviklast og marknadsførast ein rundtur for dei turistane som reiser kollektivt : Start
frå Oslo med tog til Bergen, frå Bergen til Sogn kan ein velje buss, tog og båt via Flåm eller
ekspressbåt Bergen – Sogndal. Frå Sogndal til Otta tek ein Sognefjellsbussen, og avsluttar med tog
til Oslo.

Brebussen frå Sogndal til Nigardsbreen er n o kommen inn i rutekjøpet til Fylkeskommunen, det er
bra. Brebussen og Sognefjellsbussen er i praksisi same buss mellom Gaupne og Sogndal. Det bør
vere same ruteperiode for desse tilboda. Med tanke på utviding av turistsesongen bør begge desse
tilboda få a uka sesong.

Det er eit aukande tal personar som bur i Luster og arbeider i Sogndal og Leikanger. Talet på
personar som bur i Sogndal og arbeider i Luster er og aukande. Skal fleire av desse nytte buss som
transport til arbeid, må bussrutene vere tilpassa arbeidstider.
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