
17.10.2022 
 
Oppgraderer båttilbudet i Øyrekka fra 2024: 

Mer miljøvennlig og bedre kapasitet 

AtB har inngått avtale med Torghatten Midt som vinner av anbudskonkurransen for 

hurtigbåt og ferge i Øyrekka. MS Vetlefjord som betjener rute 820 (Dyrøy – Sørburøy – 

Gjesingen – Halten) oppgraderes og får mer miljøvennlige motorer. MF Helgøy rustes 

opp og settes inn på rute 825 (Dyrøy – Mausund – Bogøy – Sula). 

 

Torghatten Midt AS vant kontrakten og skal tilby transport med hurtigbåt og ferge for rutene: 

• Rute 820 Dyrøy – Sørburøy – Gjesingen – Halten (hurtigbåt) 

• Rute 825 Dyrøy – Mausund – Bogøy – Sula (ferge) 

Kontrakten mellom AtB og Torghatten Midt ble signert 14. oktober og varer til april 2029 med 

ensidig 2 års opsjon for AtB. 

MS Vetlefjord er en kombikatamaran som betjener sambandet i dag. Frem til oppstart 2. januar i 

2024, skal fartøyet bygges om og får nye mer miljøvennlige motorer. Salongen pusses opp og 

bildekket oppgraderes.  

På rute 825 Dyrøy – Mausund – Sula settes MF Helgøy inn. Også dette fartøyet skal rustes opp og 

passasjerkapasiteten vil øke fra dagens 77 til 90. Den viktigste forskjellen for de reisende i rute 

825 er oppgraderingen av kapasitet fra dagens 15 personbilenheter (pbe) til 24 pbe med MF 

Helgøy. I tillegg vil reiseopplevelsen med dette fartøyet bli bedre med romslig toppsalong med god 

utsikt og rikelig med sitteplasser. 

– Vi er glade for at vi sammen med Torghatten Midt kan tilby mer kapasitet og bedre komfort på 

disse sambandene. Det er også svært viktig i et bærekraftperspektiv at vi får mer miljøvennlig 

motorkraft, sier administrerende direktør i AtB, Grete Fuglem Tennås.  

– Vi er veldig fornøyde og stolte over å få drive videre et samband som utgjør noe av DNAet til 

Torghatten Midt. Dette er begge to krevende samband mtp vær, farvann og trafikkmengde hvor vi 

får utnyttet vår kjernekompetanse. For denne kontrakten får vi på plass materiell som er bedre 

tilpasset den siste tids utvikling i trafikkmengde, sier Mariann Grønseth, administrerende direktør i 

Torghatten Midt. 

Kontaktpersoner:  

Grete Fuglem Tennås    

administrerende direktør i AtB 

Tlf.:  926 90 236 

E-post: grete.tennaas@atb.no  

Mariann Grønseth 

Administrerende direktør Torghatten Midt 

Tlf.: 919 12 111 

E-post: mariann.gronseth@torghatten-midt.no 
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