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M/S Thor fortsätter köra skärgårdstrafiken i Nyköping

M/S Thor Skärgårdsturer kommer från juni 2019 att fortsätta vara det trafikföretag som
transporterar resenärer till sjöss i Nyköpings skärgård. Det beslutade Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet idag. Avtalet omfattar ett fartyg, sträcker sig över fyra år och är
värt cirka 1,8 miljoner kronor.
Upphandlingen omfattar den anropsstyrda skärgårdstrafiken till och från ett antal öar i Nyköpings
skärgård och angör Studsviks och Källviks bryggor på fastlandet. Att den är anropsstyrd innebär att
man måste förbeställa resan för att turen ska gå.
– Att ha en skärgårdstrafik som gör det möjligt att bo även i skärgården är viktigt för att hela
Sörmland ska leva, säger Monica Johansson (S), ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
För resenärernas del kommer det nya avtalet att säkra en skärgårdstrafik av fortsatt god kvalitet.
Trafiken finns primärt för att ge boende i skärgården en möjlighet att kunna åka till och från
fastlandet, men är även öppen för allmänheten. Mantalsskrivna på öarna har dock förtur när det är
större efterfrågan än fartygets kapacitet.
– För Nyköpings del är närheten till havet en viktig tillgång. Med den här upphandlingen säkerställer
vi att både bofasta och besökare har möjlighet att ta sig ut till öarna i Nyköpings skärgård, säger
Urban Granström (S), ledamot i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och tillika kommunstyrelsens
ordförande i Nyköpings kommun.
Skärgårdstrafiken bedrivs året runt.
– När isen ligger på vintern kommer M/S Thor Skärgårdsturer att köra trafiken med
Sörmlandstrafikens svävare för att säkra trafiken även vintertid, säger Åsa Bjerke, ansvarig för
upphandlingen på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
Nu följer en avtalsspärr till och med den 3 juni. Inkommer ingen överprövning kan vi teckna avtal
med M/S Thor Skärgårdsturer den 4 juni.
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