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Till: Tjörns kommun, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och myndigheter 2021-04-09 
 
Från: föreningar, företag och övriga verksamheter på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Rönnäng:? 

Åstols Samhällsförening  Åstols Samverkansråd 

Åstols Vägförening Elimförsamlingen, Åstol 

Åstols Båtförening Åstols Café 

Åstols Trädgårdsförening Dyröns Samhällsförening  representerar Dyrön 

Åstols Handelsbods Aktiebolag Tjörnekalvs Fastboendeförening representerar Tjörnekalv 

Åstols Företagarförening Rönnängs Intresseförening 

Åstols Räddningsvärn Bohusläns Skärgårdsråd  

 

Skrivelse: Färjetrafik Rönnäng, Åstol, Dyrön, Tjörnekalv 

 
”Tåg och buss framförs alltid på infrastruktur som räls och väg, medan en färja alltid är både 
infrastruktur och färdmedel och dessutom inte kan begränsas till enbart personbefordran.” 

 
Ovan citat är hämtat ur ett remissvar till infrastrukturdepartementet från Skärgårdarnas Riksförbund 
(SRF, 2021) och beskriver tydligt komplexiteten i att bevara en levande skärgård. Denna skrivelse 
gäller för öar med kollektiv; färjetrafik med kombinationsfärja, sydvästra Tjörn. 
Ön Åstol, tas nedan som exempel på vikten av att ha säkra och hållbara person-, gods- och 
sjuktransporter till och från fastlandet med minsta möjliga miljöpåverkan (kombinationsfärja). 
Förutom att Dyrön och Tjörnekalv har liknande omständigheter som Åstol, är också Rönnäng 
påverkat av färjeförbindelsens funktion, dels som förbindelseort, dels genom att verksamheter i 
Rönnäng vänder sig, förutom till Rönnängsbor, också till öborna. Åstols Samhällsförening har, 
tillsammans med andra föreningar och öns verksamheter, under flera år krävt en ny 
kombinationsfärja och en tjänlig ersättningsfärja. Vi har varit i kontakt med personer på VGR, Tjörns 
kommun och Västtrafik i denna fråga. Det är nu viktigare än någonsin att dessa krav tas på allvar och 
att ett aktivt arbete för lösning och inköp av en kombinationsfärja, bättre anpassad till invånarnas, 
öarnas företag och andra verksamheters  rättigheter och behov, sker.  
 
Vi har stora bekymmer med färjan mellan Rönnäng, Dyrön, Åstol och Tjörnekalv. Varken 
huvudfärjan, Hakefjord, eller reservfärjan, Tjörn, är anpassade till dagens krav på säker och effektiv 
person- och godstransport. Hakefjord fungerar, men problem finns: 

1. Ambulanstrasporter. Hakefjord är inte anpassad efter de nya sjuktransporterna vilket gör 
att färjan mindre ofta kan ta med en ambulans. Detta lägger högt tryck på våra interna 
räddningsvärn och på frivilliga att hjälpa dem som blir sjuka på öarna.  

2. Kapacitet.  Sommarhalvåret är färjans kapacitet för liten med påföljd att öbor inte säkert kan 
planera när de kan lämna, eller resa till ön för att tex sköta sina arbeten. 

 
I kontakt med räddningstjänstchefen har vi nu fått reda på att till sommaren 2021 kommer den 
mindre ambulansen tas ur bruk. Det innebär att ambulanstransporterna till öarna upphör eftersom 
nuvarande huvudfärja inte har kapacitet att ta med de större ambulanstransporterna. Vid akuta 
utryckningar kan det då antas att helikoptern uteslutande ska användas vilket torde ge regionen och 
kommunen mycket högre kostnader.  
 
När Hakefjord av olika anledningar inte kan gå, eller är på varv ersätts den av Tjörn. Tjörn är ett  
snart 60 år gammalt fartyg som inte lever upp till färjelinjens standard.  

1. Ingen ramp. Tjörn inte kan använda sig av ramperna på våra hållplatser och tilläggning sker 
därmed utan anpassning till aktuell vattennivå eller möjlighet att rulla av eller på. Många 
klarar inte att ta sig iland säkert utan hjälp av personalen. 
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2. Ambulanstransport. Ambulanspersonal har stora svårigheter vid bårtransport på Tjörn. Vid 
flera tillfällen har patienter fått ligga på bår ute på däck i regn, blåst och vattenstänk för att 
båren inte har varit möjlig att bära in i färjan. Sjukvårdens krav på sekretess och integritet 
kan inte upprätthållas. 

3. Kapacitet. Tjörn tar ett lägre antal passagerare, och både under pandemi-tid och sommartid 
är detta ett problem.  

4. Ljudvolym. Ljudvolymen ombord är mycket hög inne i salongen, vilket riskerar både 
personalens och passagerarnas hörsel.  
 

I dessa pandemitider får vi också lära oss att personer med symptom inte kan resa med färjorna, och 
vi vill att dessa erfarenheter tas hänsyn till. En särskild hytt eller utrymme för sjukvårdspersonal, 
hemsjukvård och hemtjänst bör finnas, samt ett avgränsat utrymme för en eventuellt smittad person 
att resa iland för vård. Nya pandemier kommer högst troligt (se tex WHO, 2021, World at Risk). och 
vi bör planera för detta också gällande färjelinjer/skärgårdens infrastruktur. 
 
Fortsatt utveckling  
Föreningarna och andra verksamheter, såsom näringsidkare på ön, samt en del politiker har många 
gånger krävt att något måste hända om våra öar ska vara levande samhällen året om. Vi har gått 
ihop och pratat med politiker och skickat skrivelser. Utan människor som kan bo här finns heller inga 
företag som kan försörja sig och då dör även turismen ut, något som vi vet är viktigt för Tjörn och 
VGR.  Precis som boende på fastlandet har boende på öar rättigheter. Vi kan inte acceptera att 
kollektiva färdmedel inte är tillgänglighetsanpassade och att sjuka människor inte på ett värdigt sätt 
kan transporteras till sjukhus. Vi måste ha tillgång till en säker och trygg, kapacitets- och 
miljöanpassad färja för personer, gods, mindre mängder byggnadsmaterial och sjuktransporter.  
 
I ett remissvar från Skärgårdarnas riksförbund till infrastrukturdepartementet står följande: ”Ska en 
miljömässigt hållbar utveckling av transporterna i Sveriges inre vatten existera måste de nationella 
myndigheternas ansvar för detta utökas, inte minskas” (SRF, 2021). Vidare visar tidigare 
anteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott tydligt att det finns vägar att gå för att få statlig 
medfinansiering av ny färja: ”[Trafikverket, vår anm.]rekommenderar dem [kommunen, vår anm.]att 
det kan vara intressant att utreda, förmodligen på regional nivå, möjligheter till statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar.” (Förordning (2009:237); Tjörns 

kommun, 2018). I Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 
(vgregion.se, 2021) står dessutom att läsa att alla som bor och verkar i Västra Götaland ska 
ha möjlighet att leva ett gott liv och att långsiktig attraktivitet och konkurrenskraft 
gemensamt ska skapas för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.  
 
För att invånarnas rättigheter ska tillgodoses och för att samhällslivet ska ställas om till ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle behöver vi få till stånd ett inköp av ny färja 
snarast. Hakefjord, eller likvärdigt fartyg, kan agera reservfärja.  

 

Vi stödjer oss på lagar, riktlinjer och mål! 
För att gynna arbetet med en levande kommun och skärgård har VG-regionen och Tjörns kommun  
förbundit sig att följa flera förordningar som står för mänskliga rättigheter, säkerhet och demokrati, 
exempelvis Agenda 2030, Lissabonfördraget, Klimat 2030, EU-förordningar samt WHO:s riktlinjer för 
glesbygd och andra platser med kommunikationsproblem. Idag är följsamheten mot flera av dessa 
förordningar, lagar och mål, dålig. Tjörns kommun uttrycker målsättningen så här: ”I Sverige är det 
regeringen som har ansvaret, men det är alla vi som verkar lokalt som ska se till att arbeta med 
målen i praktiken. /…/ även Tjörns kommun kommer att arbeta med målen” (tjörn.se). Längre ned i 
detta dokument står det att läsa hur olika mål i Agenda 2030 relaterar till de rättigheter som 
invånarna på öarna och på fastlandet som förbinder dem har (tjörn.se; globalamalen.se; 
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regeringen.se). Förutom Agenda 2030 hänvisas också till ”Säker och Trygg kommun”, artikel 174 i 
Lissabonfördraget, Klimat 2030, EU:s riktlinjer, WHO, regionens utvecklingsstrategi samt lagar i 
relation till kollektivtrafik (Lag 2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92). 
 

Förordningar, riktlinjer, lagar och mål i VGR och i Tjörns kommun  
– och relation till sakfrågan.  
 
Vi hänvisar först till Säker och trygg kommun samt Lissabonfördraget artikel 174, Klimat 2030 samt 
till lagar relaterade till kollektivtrafik, men relationen till sakfrågan för dessa finns under 
presentationen av de globala målen. 
 

Lagar relaterade till kollektivtrafik 
SFS 2012:437; 1.3. allmänna krav på kollektivtrafikföretag: 
allt i fråga om trafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och tunnelbana. Enligt 1 a §: I fråga om 
kollektivtrafik på vatten ska även EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas. Vidare hänvisas till 2 a §:I 
rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att 
tillhandahålla tjänster på sjötransport-området inom medlemsstaterna (cabotage) samt att det finns 
bestämmelser om tillträde till marknaden på sjötransportområdet och om medlemsstaternas 
möjligheter att ålägga förpliktelser vid allmän trafik och ingå avtal om allmän trafik avseende vissa 
sjötransporttjänster (Lag 2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92). 
 

Säker och trygg kommun: 
”Tjörn är certifierad som en Säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationen WHO. De 
prioriterade områden som medborgarna, polisen och kommunen gemensamt tagit fram är” bland 
annat: Trafikfrågor; Trygghetsinsatser; Sociala risker (tjorn.se).  
 

Artikel 174 (175) i Lissabonfördraget: 
EUF artikel 174: ”För att främja en harmonisk utveckling inom hela unionen ska denna utveckla och 
fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. 
Unionen ska särskilt sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. Bland de berörda regionerna 
ska särskild hänsyn tas till dels landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar 
och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de 
nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, ö-regioner, gränsregioner och 
bergsregioner” (eu.se). 
 

Klimat 2030 
I VGR:s klimatpolicy ställs verksamheter om enligt Klimat 2030, bland annat inom områdena ”Att fler 
ska åka kollektivt och minska utsläppen av växthusgaser” och ”Ett hållbart och jämlikt 
transportsystem som ökar tillgängligheten för ungdomar, äldre och människor med 
funktionsnedsättning samt de som saknar tillgång till bil.” Tjörns kommun har uppgett att de ska 
använda en klimatstyrande resepolicy och att under 2021 arbeta med ett hållbart och jämlikt 
transportsystem (Klimat 2030; Tjörns kommun, 2021)   
 

Clean energy for all Europeans – Clean energy for EU islands.  EU-kommissionen 
Initiativet för ren energi för EU-öarna ger en långsiktig ram för att hjälpa öarna att generera sin egen 
hållbara, billiga energi. Detta innebär minskade energikostnader och ökad produktion av förnybar 
energi och byggande av anläggningar för energilagring och system med den senaste tekniken. Med 
mindre påverkan på öarnas naturliga miljö skapas det nya arbeten, affärsmöjligheter och bidrar till 
den  ekonomiska självförsörjningen hos öarna 
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Agenda 2030: 

 
Agenda 2030 Globala målen för hållbar utveckling - Kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030 

 
Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 
Relation till sakfrågan: Alla invånare måste ha möjlighet till att resa, arbeta och ha tillgång till 
sjukvård. Det innebär att färjetrafiken måste vara säker och tillgänglig för både unga och äldre som 
behöver ta sig till fastlandet. Det innebär också att färjan måste kunna säkerställa sjuktransporter 
och dagliga leveranser till öarnas verksamheter, exempelvis caféer, restauranger, och affärer. Åstols 
Handelsbod tillgodoser också leveranser av post, paket, systembolagsvaror, läkemedel och andra 
apoteksvaror, vilket är av stor vikt, särskilt för den åldrande befolkningen. Allt enligt lagarna: Lag 
2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92. Stormvallens nya idrottsytor och utegym, med möjlighet till 
olika former av träning (även isbana), har blivit en populär verksamhet, inte bara för befolkningen på 
ön, utan också för boende på fastlandet som under Corona-pandemin inte haft tillgång till sådana 
verksamheter. Ett hälsosamt liv på öarna förutsätter säkra och hållbara transporter, vilket styrks av 
förpliktelserna till Lissabonfördraget och Säker och trygg kommun (artikel 174 , 175), om invånares 
rättigheter till välmående samt säker och trygg tillvaro på landsbygden (Klimat,2030).  

 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla.  
Relation till sakfrågan: Transportfrågan är naturligtvis central för möjligheten att leva, utbilda och 
försörja sig på en ö. Dyröbor, Åstolare och Kalvare arbetar till allra största delen på Tjörn, i 
Stenungsund och ned mot Göteborg. En funktionell färja, väl sammanlänkad med en god 
kollektivtrafik är grundförutsättningen för detta. Samma gäller för alla de företag och hantverkare på 
fastlandet, som utför arbete på öarna, vilket går i linje med lagarna relaterade till kollektivtrafik (Lag 
2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92) samt regionens utvecklingsstrategi (Vgregion.se, 2021). 
Enligt samma mål har färjepersonalen rätt till en god arbetsmiljö. Det är orimligt att arbeta på den 
gamla Tjörnfärjan som ersätter Hakefjord. Ljudnivåerna (över riktlinjerna) är mycket höga. Lastning 
och lossning av gods och äldre och funktionsnedsatta passagerare är tungt och inte alltid riskfritt. 
Färjeleden är riskfylld i hårt väder. Detta ställer stora krav på underhåll och service, vilka uppfylls av 
nuvarande redare. Men gamla Tjörnfärjan går på dispens då den saknar de längsskott, som krävs i 
yttre farled.  

 
Mål nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur särskilt: 
: Företagsklimat och  
: Befolkning i kollektivtrafiknära läge 
Relation till sakfrågan: Förhållanden gällande verksamheter och infrastruktur är utvecklade under 
mål 3 och 8, ovan. Sammanfattningsvis gäller det restaurang, café, affär och andra näringsidkare. 
Färjan är öarnas enda kollektiva färdmedel. Ambulans, räddningstjänst och hantverkare är helt 
beroende av denna. Idag saknar dessa transportmöjligheter redan vid relativt låg våghöjd. Då kan 
fordon, av säkerhetsskäl inte medfölja på färjan. Detsamma gäller transport av tyngre och 
skrymmande gods. Om en färja inte har kapacitet att frakta gods kommer privatpersoner och 
företagare få stora svårigheter att upprätthålla en rimlig standard på sina bostäder och lokaler. Ånyo 
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avviker man från Lissabonfördraget (berörd region och kommun ska ta särskild hänsyn till 
landsbygdsområden, som t ex ö-regioner enligt artikel 174) samt lagar kring kollektivtrafik som också 
innefattar gods (Lag 2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92, Klimat 2030). En ny färja bör 
konstrueras med hänsyn till Transportstyrelsens krav på fartyg och våghöjd i relation till den 
farled/de vatten som färjan trafikerar samt vilken infrastruktur färjelinjen skall upprätthålla.   

 
Mål nr 10 Minskad ojämlikhet särskilt 
Brukarbedömning daglig verksamhet och personer med funktionsvariationer 
Relation till sakfrågan: För likvärdig tillgång till sjukvård och omsorg måste personal från hemtjänst, 
hemsjukvård och andra stödpersoner ha säkra transporter på förutsägbara tider. Detsamma gäller ju 
sjukvårds och ambulanstransporter. Tillgänglighet och säkerhet tillgodoses inte idag, särskilt inte när 
gamla Tjörnfärjan är enda alternativet. Inte heller när färjekapaciteten slår i taket på sommaren. Det 
måste också vara möjligt för färjan att frakta de hjälpmedel som behövs och material för att kunna 
bygga ut tillgängligheten för alla på ön. Något som stöds både av Säker och trygg kommun och 
Lissabonfördraget för jämlika villkor och trygga omständigheter för invånarna (tjorn.se; artikel 174) 
och i lagar kring tillgänglig kollektivtrafik (Lag 2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92; Klimat 2030).   

 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen särskilt 
Göra städer och bosättningar inkluderande säkra, motståndskraftiga och hållbara 
Relation till sakfrågan: Argumenteringen ses ovan, men slutsatsen bör rimligtvis vara att en 
miljöanpassad kombinationsfärja med tillräcklig kapacitet och möjlighet att ta tyngre last, 
sjuktransporter samt persontrafik även i hårdare väder är grundförutsättningen för fortsatta, 
hållbara samhällen på öarna (Tjorn.se; artikel 174; Lag 2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92). 
Enligt Havsmiljöinstitutets rapport (2017) handlar det både om att skapa förutsättningar för levande 
samhällen där människor kan bo och verka året runt och om att varsamt bevara kusten för 
rekreation, turism och kommande generationer (Klimat 2030). Det är något som stöds av EU-
kommissionens riktlinjer om ”Clean energy for EU islands” (eu.se, 2021) och Västra 
Götalandsregionens regionala vecklingsstrategi (Vgregion.se, 2021). 

 
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion särskilt 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster  
Relation till sakfrågan: Om leveranser inte kan säkerställas på ett hållbart sätt utan extra transporter 
som ökar kostnader, luftföroreningar och spill följs inte Klimat 2030 om hållbara transporter. 
Dessutom kommer öarnas och sydvästra Tjörns verksamheter att tyna bort och de boende får inte 
tillgång till modern och hållbar konsumtion. Det står också i artikel 174 att särskild hänsyn ska tas till 
dels landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med 
naturbetingade eller demografiska svårigheter, som t ex ö-regioner. Om vi inte har en färja som 
klarar av att frakta gods och byggnadsmaterial från fastlandet går detta inte upprätthålla och lagar 
kring kollektivtrafik på vatten innefattar även gods (Lag 2010:1065; SFS 2012:437;  EEG 3577/92). 
Dessutom, enligt ”Clean Energy for EU islands” (eu.se, 2021), innebär strävan mot hållbara 
energialternativ ökad ekonomisk självförsörjning, något som samt regionens utvecklingsstrategi 
också poängterar (Vgregion.se, 2021). 

 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, särskilt: 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner 
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Relation till sakfrågan: Säkra färjor är mycket viktiga för att kunna ha effektiva och inkluderande 
verksamheter på en ö där medborgarna är mycket beroende av varandra och behöver samarbeta för 
att vidmakthålla demokratiska processer. Detta görs i synnerhet av föreningarna, som bedriver de 
flesta verksamheter på öar som Åstol, Dyrön och Tjörnekalv. Men, detta innebär också att invånarna 
ska ha samma rättigheter och vara lika inkluderade i samhällsstrukturen som stadsområden och 
större samhällen. I synnerhet eftersom öarna många gånger är vistelseorter för dem som bor i 
storstäderna under semesterperioderna, vilka tillför resurser till samhällena. Som samhälle måste 
trygga, tillgängliga möjligheter till rättvist deltagande i olika samhällsinstitutioner befästas, något 
som även artikel 174 stipulerar som väsentligt.  
 
Representant för nämnda verksamheter som står bakom skrivelsen (se tabell i början av 
dokumentet) På grund av rådande pandemi beslutades att dokumentet inte skickas runt för påskrift: 
2021-04-09 

 
 
Margareta Bohlin, ordförande Åstols Samhällsförening 
Hamnvägen 11 
477 44 Åstol 
070-314 55 75 
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