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Emne: Reduksjon i rutetilbudet | kystekspressen 
 
For pendlere i Ørland, som omfatter både ØHF befal- og sivilt ansatte, ansatte i privat næringsliv, og 
offentlig sektor, får dette kuttet store konsekvenser. Det vil bl.a. medføre at kompetanse arbeidskraft 
søker seg bort fra stillinger i Ørland.  
 
Kuttet vil også være bortimot katastrofalt for arbeidet med arbeidskraftmobilisering. Det vil bl.a. være 
et behov for 1.500 bygg- og anleggsarbeidere, og flere er allerede på plass. Disse vil i all hovedsak være 
pendlere som arbeider inn sin arbeidstid gjennom uken for å komme seg tidlig hjem til helgen. Dette 
vil det ikke være anledning til ved kutt av rutetilbudet kl. 14:30, noe som igjen vil medføre at det ikke 
vil være attraktivt med jobb på Ørland. 
 
Som pendlerforeningen påpeker, så har avgangen fra Brekstad 14:30 har normalt mer enn 100 
passasjerer. Det er ikke uvanlig at båten er nesten full med 275 passasjerer, de fleste påstigende på 
Brekstad. Pendlerbåten med avgang 15:55 fra Brekstad vil ikke ha mulighet for å ta den økte trafikken.  
 
Tall fra overnattingsbedrifter/aktører, viser til at det var i overkant av 120.000 overnattingsdøgn på 
Ørland/Brekstad i 2013. Tallene fordeler seg på ca. 90.000 ved ØHF, ca. 20.000 ved Ørland Kysthotell, 
Hovde Gård, og øvrige overnattingsaktører som camping/rorbu/annet. De langt fleste av disse gjestene 
kommer sjøveien fra Trondheim. Seminar/konferanse gjester som legger sine møter til Brekstad, 
legger opp sine program slik at de benytter 14:30 båten til av/- hjemreise. Ørland og Brekstad vil miste 
sin attraktivitet som fasilitator av konferanser/seminar og møter ved kutt i rutetilbudet som skissert.  
 
Hvis hver av disse gjestene handler for 100,- kr, så tilsvarer det en omsetning på 12 millioner for lokalt 
næringsliv, utover den omsetningen som kreeres til overnattingsaktørene. Et rutekutt som foreslått vil 
medføre reduksjon i et stort omsetningspotensiale for lokalt næringsliv. 
 
Med det store behovet for kostnadsreduksjon som AtB har presentert for 2014, ytterligere kutt i 2015, 
og økte billettpriser, frykter Ørland Næringsforum at det foreslåtte "sommerkuttet" kan bli permanent. 
Det vil i så fall få store konsekvenser for Ørlands som "utilgjengelig" og lite attraktiv for etablering av 
nye næringsaktører. 
 
Ørland Næringsforum frykter at det berammede rutekuttet være til solid hinder for vekst og utvikling 
i Ørland. 
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