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Lofotfergene har navn etter kjente fyrlykter
Torghatten Nord har valgt Lofoten som konsept for de nye fergene som
skal trafikkere strekningene Bodø-Værøy-Røst-Moskenes og BognesLødingen.

For ytterligere informasjon, kontakt
•

•

Adm. direktør THN, Bjørn
Laksforsmo, tlf 41 41 29 25,
mail: bjorn.laksforsmo@thn.no
Marked- og kommunikasjonssjef,
Viviann Ekanger, tlf 90 13 80 66
mail: Viviann.ekanger@thn.no

Merkevaren skal hete ”Lofotfergene” og bruk av fyrlykt og Lofothistorier er
bærende for konseptet.
Logoen og navnene på de nye fergene er inspirert av fyrlykter. Sjøfolk har
alltid vært avhengig av fyrlyktene for trygg og sikker navigering i all slags
vær. Navnene på fergene er derfor henter fra kjente fyr som har ledet folk
trygt hjem.
Fakta om fyrene:
Landegode (Landego) fyr i Bodø kommune. Fyret ligger på Eggløysa,
like nord for Landegode. Fyrtårnet og fyrmesterboligen ble satt i drift i
1902. Landegode fyr har en lysvidde på 17,8 nautiske mil. I 1998 ble
Landegode fyrstasjon fredet av riksantikvaren.
Værøy fyr i Værøy kommune. Ligger på Værøyas sørøstlige pynt. Ble
opprettet 1880 og automatisert og avbemannet 1984. Har en lysvidde på
12,5 nautiske mil. Selve fyret er slokket/stengt og erstattet av nye
innseilingsmarkeringer.
Barøy fyr i Ballangen kommune. Ligger på nordvestsiden av Barøya. Ble
opprettet i 1903 og automatisert og avbemannet i 1982. Lysvidde på 16,5
nautiske mil.
Lødingen fyr lå på Hjertholmen i Lødingen kommune. Fyret ble opprettet
høsten 1862 og nedlagt og erstattet av ei fyrlykt i 1914.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Viviann Ekanger
Marked- og kommunikasjonssjef
Direkte tlf.:
E-post:

Om Torghatten Nord AS:
Torghatten Nord AS er et selskap i
Torghatten-konsernet, 100% eid av
Torghatten ASA. Selskapet driver
sjøgående kollektivtransport med
hurtigbåter og ferger i Nordland og
Troms og Møre og Romsdal. Største
kunder er anbuds- og rammeavtaler med Statens Vegvesen,
samt Nordland og Troms
fylkeskommuner.
Torghatten Nord ble etablert 13.
oktober 2008 og startet opp sin
virksomhet 5. januar 2009
Selskapet driver rutetrafikk fra
nord av Brønnøysund i sør til
Finnmarksgrensen i nord.
Selskapets 625 ansatte består
hovedsakelig av maritimt personell
i stillinger om bord på fartøyene,
samt landansatte på avdelingskontorene på Stokmarknes og i
Tromsø, og hurtigbåtekspedisjonen
i Bodø.
På sommeren øker trafikkmengde
og antall fartøyer betydelig i
forhold til vinterhalvåret.
Ytterligere 11 fartøyer settes i drift
for supplering og sommersamband
i tre hektiske sommermåneder, og
350 nye ansatte rekrutteres inn for
å dekke behovene.

90 13 80 66
viviann.ekanger@thn.no
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