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Bosetting 

Kartet viser bosetting i grunnkretsene i Rødøy kommune per 1. januar 2019. 

Vedlegg 2



Transittkart i Rødøy kommune 

Kartet viser hvilke reisemuligheter en har internt i Rødøy kommune, til knutepunkter nordover og sørover. 



Krets/personer 2019 Andel  Rødøyruta 
hurtigbåt 

Ferge 
Rødøy intern 

NEX Ferge Forøy Ferge 
Kilboghavn 

Tjong 305 25 % X X X 
Værangfjord 265 21 % X X X 
Rødøy 144 12 % X X X X X 
Sleipnes 118 10 % X X X 
Vestre Sørfjord 123 10 % X 
Gjerøy 82 7 % X X X X X 
Nordnesøy 78 6 % X X X X X 
Selsøyvik 40 3 % X X X X X 
Indre Tjongsfjord 25 2 % X X X 
Storselsøy 21 2 % X X X X X 
Østre Sørfjord 20 2 % X X 
Myken 12 1 % X X 
Melfjordbotn 5 0 % 

Tabellen viser er de praktiske reisealternativene som har betydning for kommunikasjon til og 
fra henholdsvis Helgelandssykehuset ved Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen, samt 
Nordlandssykehuset i Bodø.  

Flere er mulige, men da ankommer en for sent på dag, må overnatte, eller får så mange 
overganger at det ikke er relevant å benytte seg av. 

Rødøyruta, hurtigbåt 
De som bor i kretser hvor hurtigbåten Rødøyruta anløper kan komme til Tonnes på 
fastlandet og dermed til Helgelandssykehuset. Det er ikke mulighet for å ha bil på 
hurtigbåten, så fra Tonnes må en ta buss. 

Tonnes Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen 
Km 105 190 98, 8 ferge, 32 
Kjøretid bil 1 t, 34 min 2 t, 51 min 1 t, 25 min 
Kollektivtilbud Buss, 1 overgang Buss, 2 overganger Buss, 3 overganger 

Til Mo i Rana gå det buss som korresponderer, med en overgang. 

Til Mosjøen og Sandnessjøen korresponderer ikke videre busser, så det er svært vanskelig å 
legge opp en god reiserute. Bortimot umulig å komme seg til disse på heldagsbesøk uten 
egen bil på fastlandet ved Tonnes. 

Tidligere var det mulig å ta buss til Stokkvågen i Lurøy, for så å få korresponderende 
hurtigbåt til Sandnessjøen, men den muligheten finnes ikke lenger.  

I praksis er det kun mulig å reise svært tidlig på morgen, for å gjennomføre en poliklinisk 
avtale med retur samme dag.  



Nordlandsekspressen 
NEX går daglig fra Sandnessjøen til Bodø, og returnerer om kvelden. Kan brukes til dagsbesøk 
i Bodø, hvor en får fem timer i land, før retur. Avreise fra Rødøysteder kl 0800-0945, retur  
kl. 0845-1930. 

Steder som anløpes av Rødøyruta og derfra kan nå NEX, eller som bor der NEX anløper kan 
komme til Nordlandssykehuset i Bodø. Fungerer i praksis bare nordover. Kan ikke benyttes 
for reiser til Sandnessjøen, uten å ha to overnattinger da den ankommer Sandnessjøen  
kl. 2110 kveld, og går igjen 0625 neste morgen.  

Ferge internt i Rødøybassenget 
De som bor i kretser hvor fergen internt i Rødøybassenget anløper, kan benytte denne til 
først å komme seg inn til Jektvik, for så å ta fergen Jektvik til Kilboghavn. Derfra videre fra 
Kilboghavn til sykehusene, se under. Tilkjøring til internfergen på respektive øyer er inntil 3 
km, og er ikke medregnet.    

Krets/personer Fergetid til 
Jektvik 

Vent + fergetid 
til Kilboghavn 

Tot reisetid 
til Kilboghavn 

Rødøy 40 min 1 t 55 min 2 t 35 min 
Gjerøy 1 t 10 min 1 t 55 min 3 t 35 min 
Nordnesøy 2 t 45 min 1 t 55 min 4 t 40 min 
Selsøyvik 1 t 15 min 1 t 55 min 3 t 10 min 
Storselsøy 2 t 05 min 1 t 55 min 4 t 

Fergen i Rødøybassenget har fem rundturer i døgnet, hvor første starter kl. 0700 og siste 
returnerer kl. 2315, med variasjoner per ukedag. I praksis har disse bare en reisemulighet 
per dag med morgenfergen, for å nå tilbud på Helgelandssykehuset. Retur via Kilboghavn-
Jektvik og Jektvik-anløpssteder i Rødøy blir minst 12-15 timer. 

Ferge Jektvik-Kilboghavn 
Krets/personer Km Tid min 

Tjong, Kila 26 25 
Værangfjord, Nordværnes 19 18 
Sleipnes, Vågaholmen 35 34 
Indre Tjongsfjord 16 15 

Tabellen viser tilkjøringstid og distanse fra krets til Jektvik fergekai. Fergen Jektvik-
Kilboghavn har overfartstid på 1 t 10 min til 1t 25 min. Det er fem avganger tur og retur i 
døgnet, i åpningstiden fra kl. 0625 til kl. 2230. 

Ferge Forøy-Ågskardet 
Krets/personer Km Tid min. 

Tjong, Kila 7 8 
Værangfjord, Nordværnes 34 31 
Sleipnes, Vågaholmen 16 16 
Indre Tjongsfjord 11 11 
Jektvik 28 26 



Tabellen viser og distanse tilkjøringstid fra krets til Ågskardet fergekai. Fergen Ågskardet-
Forøy har overfartstid på 10 min. Det er 18 avganger tur og retur i døgnet, i åpningstiden 
mellom kl. 0530 og kl. 0030. 

De som bruker fergen internt i Rødøybassenget eller som kommer fra Østre og Vestre 
Sørfjord kan nå flere av avgangene på fergen Ågskardet-Forøy. Se linjen Jektvik for distanse 
og kjøretid. Fra ankomst Jektvik er det 28 km, 27 min. kjøretid. De kan nå første avgang  
kl. 1020, og være på Forøy kl. 1030. Derfra, se under.    

Videre transport fra trafikknutepunktene på fastlandet til sykehus, landevei 
Sørover mot Helgelandssykehuset 

Kilboghavn Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen 
Km 97 182 90, 8 ferge, 32 
Kjøretid bil 1 t, 34 min 2 t, 51 min 2 t, 35 min 
Kollektivtilbud Buss, 1 overgang Buss, 2 overganger Buss, 3 overganger 

Nordover mot Nordlandssykehuset 

Forøy Bodø 
Km 179 
Kjøretid bil 3t, 28 min 
Kollektivtilbud Buss 

Oppsummert 
Flest innbyggere, 58 %, bor på fastlandet Værangfjord-Tjongsfjord. Til Mo i Rana har disse 
tilkjøring på inntil 35 minutter til fergeleiet i Jektvik, før videre reise med ferge og bil over 
Kilboghavn som tar 2 t 44 min. Det er to aktuelle fergeavganger på dagtid, og tilsvarende 
begrenset retur på kveldstid. 

Korteste helårsalternativ er fra Kilboghavnområdet, Vestre Sørfjord krets, til Mo i Rana som 
tar 1 t og 34 min. Fergefritt.  

Lengste reisetid er fra Nordnesøy til sykehuset i Mo i Rana. Da reiser en med fergen 
Nordnesøy-Jektvik, så Jektvik-Kilboghavn, og videre med bil. Det tar 6 t og 45 min. en vei. En 
aktuell fergeavgang på dagtid. To dager i uken er det lagt opp til at det kan reises til Mo i 
Rana. Fra Nordnesøy kl 06, uten bytte i Jektvik til Kilboghavn, dette gir kortere reisevei og 
tid. Ankomst Kilboghavn kl 09, og man kan rekke sykehus kl 10.30. Seineste retur fra sykehus 
de dagene 17.15. Andre dager er det ankomst sykehuset tidligst 13.15, noe som gir redusert 
mulighet for poliklinisk behandling. To dager i uken må det være avreise fra sykehuset 
seinest kl. 15. De andre hverdagene er det noe lenger tid, avreise fra sykehuset seinest 
17.15. 

Alle alternativene som omfatter Mosjøen eller Sandnessjøen blir tilsvarende lenger enn Mo i 
Rana, som vist i tabellen videretransport fra fra Kilboghavn over. Mo i Rana pluss ca. 1 t 20 
min til Mosjøen, eller Sandnessjøen pluss 1 time på rute som også omfatter en ferge som 
ikke korresponderer, Nesna-Levang. I praksis ikke mulig å komme til Mosjøen eller 
Sandnessjøen for en mindre konsultasjon på sykehuset disse stedene. 



Fra fastlandet Værangfjord-Tjongsfjord kan en også reise til Bodø. Da har de tilkjøringstid på 
inntil 34 minutter til fergeleiet på Ågskardet, før de reiser videre med ferge og bil over Forøy 
som tar 3 t 38 min. Det er seks aktuelle fergeavganger på dagtid, og tilsvarende bedre 
returmuligheter på kveldstid.  

Det er utfordrende å komme seg tur/retur i løpet av en dag til Bodø med bil via Forøy fra 
noen av kretsene, pga lite korrespondanse tilbake via Jektvik - Kilboghavn og Øyferja. Dette 
rammer særlig Østre Sørfjord, som heller ikke kan nytte hurtigbåt til Bodø. 

De fleste kretsene kan bruke NEX og få fem timer tilgjengelig på dagtid i Bodø, med 
hurtigbåt. Litt forskjellige transportmuligheter til anløpsstedene, avhengig av hvor man bor. 
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