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Orkdalsregionen støtter Felles innspill fra Fosen og Namdal innsendt av rådsleder Vibeke 
Stjern! 
 

Orkdalsregionen har følgende innspill i tillegg: 
 
Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets 
areal og ressurser. Her har kysten av Trøndelag og Nordmøre allerede en solid posisjon, med 
mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at man blir mer 
attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Store deler av 
Trøndelagskysten mangler et gjennomgående hurtigbåttilbud. En vesentlig forbedring av 
sjøverts samferdselstilbud på kysten må dermed gis langt større prioritet. Dette vil også 
kunne bli et nytt og godt egnet tilbud for unike opplevelser for folk som søker gode og 
autentiske opplevelser. 
 
Hitra og Frøya har de senere år vært blant Trøndelags største vekstkommuner, både i forhold til 
folketall og sysselsettingsvekst. For Hitra og Frøya er det i dag slik at den geografiske 
utstrekning for de to kommunene også definerer bo- og arbeidsmarkedet. I alle fall når man 
definerer dette som et område det er mulig å nå innen dagpendling. Ørland kommune har 
gjennom etableringen av kampflybasen styrket Trøndelagskystens attraktivitet som bo- og 
arbeidsmarked, men dette er i dag ikke tilgjengelig for øyregion for ordinær dagpendling. I 
tillegg har Ørlandet en kommersiell flyrute til/fra Oslo, som må bli mulig å bruke for folk og 
næringsliv i øyeregion. Det ligger altså et uforløst potensiale i å knytte øyregionen og Fosen 
tettere sammen.  
 
Dagens kollektivtilbud er på ingen måte tilfredsstillende. Hverken internt på Hitra og Frøya, 
eller til og fra øyregionen. Hurtigbåttilbudet betyr at enten kommer du for seint, eller du må dra 
for tidlig. I tillegg er det billettpriser som, på hurtigbåten, har et nivå som overhode ikke ville 
blitt akseptert i «det øvrige kollektive Trøndelag». 
 
En pendlerrute tur/retur Sistranda på Frøya, via Sandstad på Hitra, som korresponderer med 
pendlerruter via både fly og hurtigbåtavgang fra Brekstad i Ørland kommune vil muliggjøre: 

 Tjenestereiser og pendling til og fra Brekstad og Trondheim 

 Korrespondanse med AirLeap fra Ørland  

 Utvidet bo- og arbeidsmarked, både for øyregion og Fosen 

 Deltakelse i heldagsmøter i Trondheim, innenfor mer ordinære tidsrammer 

 Studier i Trondheim, eller motsatt i øyregion 

 Tidlig fly fra Værnes 
 

https://orkdalsregionen.no/


 
Avledet fra ovenstående vil vi på en oppsummerende måte besvare spørsmålene slik: 
 

1. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 
Det er på ingen måte tilfredsstillende for å kunne redusere sårbarheten og øke 
attraktiviteten som bo- og arbeidsmarked. Så lenge det ikke er mulighet for pendling inn 
og ut av regionen med kollektivtransport, vil man ikke kunne bidra til en bærekraftig 
omstilling eller ta ut potensialet til økt verdiskaping fra de marine og maritime næringer.  
På kort sikt og lang sikt må tilbudet med tidlig avgang og sein ankomst – til/fra Ørland og 
Trondheim - med hurtigbåt realiseres. Samtidig må Kystekspressen som by til by tilbud 
opprettholdes, men gjøres mer tilgjengelig og attraktiv for de som er reisende på 
strekningen Ørland-Kristiansund. 

 
2. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen kommune og hvordan kan det påvirke 

behovet for båttransport 5-15 år framover? 
Vi har gjennom de siste 10-12 årene hatt en vedvarende befolknings- og 
sysselsettingsvekst. Dette er en utvikling som forventes å fortsette, og den kan 
understøttes betydelig gjennom en forbedring av samferdselstilbudet fra øyregionen og 
Fosen til/fra Trondheim og langs kystaksen fra Leka i nord til Kristiansund i sør. Med de 
muligheter og behov som ligger foran oss, både for nasjonen og regionen, så må det 
derfor innebære en offensiv satsing på å forbedre både person- og godstransporten på 
sjøveien. 

 
3. Er det særlige grupper som må prioriteres? 

Det er først og fremst persontransport som muliggjør dagpendling i et større geografisk 
område som blir viktig. Både for arbeidstakere, næringsliv og skoleelever/studenter. I 
tillegg er det viktig å tilrettelegge tilbudet med hurtigbåt slik at det blir mer attraktivt og 
tilgjengelig for reiseliv og opplevelser på kysten. Sistnevnte bør med andre ord kunne 
foredles gjennom å oppfylle det gamle slagordet for Kystekspressen: «Der opplevelsen 
starter». 
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