
Svar til Karmøy kommune

Viser til henvendelse angående omleggingen av bussrutene i deler av Karmøy kommune.

Store deler av rutetilbudet på Haugalandet er basert på skoleruter, og vår erfaring er at de to
første ukene etter skolestart alltid er travle. Det er mange som skal endre sine reiseruter og
finne nye reisevaner. Både smittevernhensyn og ruteendring har gjort dette ekstra krevende
i år. Kolumbus er tett på og har direkte kontakt med rektorene på videregående skoler for å
følge opp enkeltavganger og gjør nødvendige justeringer.

Av endringene som ble gjort 1. juli var det Karmøy kommune som fikk størst økning i
produksjon. Dette gjelder blant annet 20 nye avganger fra Vormedal, halvtimesfrekvens
store deler av dagen mellom Vikjå og Norheim, dobling av frekvens på rute 209 og økt
åpningstid. Endringene er et forsøk på å markedstilpasse rutetilbudet på Karmøy, hvor
områder med tett befolkning er favorisert og avganger med få reisende redusert. Alle disse
forslagene til endringer ble sendt på høring til kommunen. Rutetilbudet har stor innvirkning
på folks liv og vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra de som opplever endringene.

Når det gjelder turen fra Sandve til Haugesund er det fortsatt mulig å reise med tilnærmet
samme reisetid, men da med rute X210 i stedet for med rute 210. Rute X210 går direkte på
alle sine turer, det vil si at det er mulig å reise direkte fra Skudenes havn til Haugesund på
hverdager både kl.06.50 og kl.07.50.

Rutetilbudet mellom Røyksund og Vormedal er basert på skoleruter. Vi hadde en
prøveperiode etter at t-forbindelsen kom, med et bedre tilbud, men har valgt å gå bort fra
dette på grunn av få reisende. Vi ønsket heller å styrke rute 209 på Karmøy for å gi et bedre
tilbud til mange flere reisende.

Når det gjelder Torvarstad så har rute 207 fått mange flere avganger på østsiden, mens
vestsiden har fått en reduksjon fra 14 til 12 avganger. I høringen til kommunen står det at vi
skulle fjerne tre avganger, men det ble altså bare tatt bort to av disse avgangene. Hensikten
med denne endringen er å gi området med mange flere innbyggere et bedre rutetilbud.
Ettersom rute 207 fikk så mange avganger valgte vi å legge ned skoleruten. Det resulterte i
at videregående elever måtte bytte buss på Norheim. På bakgrunn av tilbakemeldingene vi
har fått, har vi valgt å gå tilbake til å kjøre rute 207 direkte til videregående skoler. I tillegg vil
vi kjøre en ekstra rundtur for å ta med videregående elever på både øst og vestsiden,
tilpasset skolens åpningstid, med virkning fra mandag 7. september 2020.


