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1
Bakgrund och 
syfte



Under år 2021 kommer båttrafiken mellan Tjörn, Tjörnekalv, 
Dyrön och Åstol samt mellan Kyrkesund och Härön att handlas 
upp, med trafikstart i augusti 2024. Inom ramen för denna 
förstudie har även för- och nackdelar om en sammanslagning 
med nuvarande avtal för båtlinjen som trafikerar Rörtången-
Brattön-Lövön-Älgön-Rökan-Dyrön utretts. Detta har 
resulterat i ett beslut om att även den trafiken ska handlas upp 
inom samma avtal, men med trafikstart i december 2026.

Inför upphandling ska en förstudie genomföras. Den ska 
tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn taget till 
hur det ser ut idag, samt ta i beaktning framtida planer och 
målsättningar som kommer att påverka kollektivtrafiken under 
den kommande avtalstiden. 

Avtalen består av båttrafik vars syfte är att skapa en 
kollektivtrafikförbindelse för de boende mellan öarna 
och annan kollektivtrafik. I dagens avtal finns även utöver 
uppdraget kollektivtrafik ytterligare tjänster så som ambulans 
och varutransport till öarna.

Idag är det Tjörns Hamnar AB som har avtalet Trafikåtagande 
Tjörn (6006), och år 2019 uppgick resandet till cirka 185 000 

resor. Avtalet för båttrafiken mellan Rörtången-Brattön-
Lövön-Älgön innehas av Gunnars Båtturer AB och år 2019 
uppgick resandet till cirka 20 000 resor.

Förstudien har följt Västtrafiks process Genomföra förstudie 
inför trafikupphandling.

Figur  1. Linjekarta  dagens båtlinjer i Tjörn och Kungälv 
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Styrande 
målbilder och 
strategier

Miljö- och klimatstrategi
I Västra Götalandsregionens Miljö- och 
klimatstrategi finns förslag till mål om att 
minska koldioxidutsläppen med 85% till år 
2025 och till 90% år 2030.

Västtrafik har arbetat fram en Miljö- och 
klimatplan, som bryter ner de övergripande 
målen i Miljö- och klimatstrategin i detaljerade 
mål per trafikslag och på linjenivå. 

 

Strategi för kollektivtrafik på 
jämlika villkor
Strategin innehåller ett övergripande mål om 
att kollektivtrafiken ska utformas så att den är 
inkluderande och att resenärerna känner sig 
välkomna. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Västra Götalands län
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra 
Götalandsregionens främsta dokument för 
att styra både den kortsiktiga och långsiktiga 
kollektivtrafikutvecklingen i regionen. Innehåller 
bland annat:

• Uppsatta mål till olika målår för t.ex. resande, 
geografisk tillgänglighet, attraktivitet och social 
hållbarhet.

• Prioriterade stråk som ska tillgodose behov för 
främst arbets- och studiependling.

• Utveckling av de regionala pendlingsnaven där 
en stor andel av resandeökningen ska ske samt 
att kollektivtrafiken behöver utvecklas för att 
underlätta regional inpendling.

Nedan följer en kort sammanställning över de dokument som har 
identifierats ska beaktas i förstudien samt en sammanställning av de 
viktigaste delarna som upphandlingen och avtalet ska förhålla sig till. 

Strategi för 
kollektivtrafik på jämlika 
villkor  
– med utgångspunkt i de sju 
diskrimineringsgrunderna   
Oktober 2018  

 

 

Strategi för kollektivtrafik på 
jämlika villkor 
- med utgångspunkt i de sju 
diskrimineringsgrunderna 

Oktober 2018 
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Geografisk 
avgränsning



Det är kollektivtrafik på vatten inom Tjörns och Kungälvs 
kommun som ska handlas upp inom ramen för Trafik 2024. 
Upphandlingen omfattar det geografiska område bestående 
av öarna Dyrön, Åstol, Tjörnekalv och Härön som ska ha 
förbindelse till Tjörn, samt Brattön, Lövön, Hättan, Krokholmen, 
Risön och Älgön som ska ha förbindelse med fastlandet vid 
Rörtången och Rökan vid Instöbrons brofäste. 

3
Geografisk 
avgränsning

Figur  2. Geografisk avgränsning av vilka öar som omfattas. 



Tjörn
Nuvarande trafikavtal innehas av Tjörns Hamnar AB och i 
avtalet ingår två linjer, linje 361 och 362. Linje 361 förbinder 
öarna Dyrön, Åstol och Tjörnekalv med Rönnäng på Tjörn. 
Linje 362 förbinder Härön med Kyrkesund på Tjörn.

Resande
Dagens resande utgörs framför allt av arbetspendling och 
skolpendling. Under sommarperioden är resandet högre och 
fritidsresor ersätter till viss del arbets- och skolpendling.

Under 2020 visade resandestatistiken ett totalt resande på 
203 595 resor, med majoriteten av resande på linje 361. Det är 
en ökning av det totala resandet på 11 % i jämförelse med året 
innan då det registrerades totalt 183 361 resor på linje 361 och 
362.  

Under 2020 registrerades totalt 171 613 resande på linje 361, 
och 31 952 resande på linje 362.

De senaste sju åren har resandeutvecklingen överlag varierat 
på linje 361, medan linje 362 har haft ett mer stabilt resande. 

4
Dagens trafik 
och affär

Figur  3. Linje 361 och 362 



94. DAGENS TRAFIK OCH AFFÄR |

Figur  4. Totalt antal resande på respektive linje under 2019 och 2020.

Figur  5. Resandeutveckling linje 361. 

13,2% -0,4%-10,1% 11,8%-1,1%-5,8%

67,6% -0,2%-6,6% 0,2%16,5%0,4%

Figur  6. Resandeutveckling linje 362.
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Resandet på linje 361 och 362 varierar över året, med en tydlig 
högsäsong som börjar i juni och pågår under juli och augusti månad. 

Medelvärdet av antal resande per tur på årsbasis, ser ut enligt följande:

• Linje 361: 26 resenärer per tur

• Linje 362: 4 resenärer per tur

Idag reser de flesta på enkelbiljett eller kontoladdning, därefter 
kommer resor på periodbiljett och sist ser vi en liten del skolresor.

Slutsatsen av resandeanalysen i denna förstudie visar på att 
resandet är stabilt under lågsäsong och ökar markant under 
sommarmånaderna. 

Figur  7. Resandetrend per månad på linje 361 och 362, de senaste tre åren.

Figur  8. Biljettfördelning linje 361 och linje 362
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Dagens affär 
Dagens avtal är ett incitamentsavtal (Avtalsnummer 6006) 
och har en trafikkostnad på cirka 16,6 Mkr/år, varav 12,6 Mkr 
för linje 361 och 4 Mkr för linje 362. Ekonomin har under 
avtalstiden följt avtal och budget och inga större ekonomiska 
avvikelser förekommit. 

Inställda avgångar förekommer ytterst sällan (ca 1%) och 
vid de tillfällen det har skett har det berott på ogynnsamma 
väderförhållanden eller att ambulanstransporter med färjan 
för linje 361 har prioriterats. 

Förstärkningstrafik sätts in vid behov i samråd med Västtrafik. 
Antalet förstärkningstimmar under avtalets gång har varit 
lågt då huvudfartyget Hakefjord har stor passagerarkapacitet 
som innebär att förstärkning endast krävs under 
sommarmånaderna, påskhelgen och andra storhelger på 
våren. 

Under pandemiåren 2020 och 2021 användes 
förstärkningstrafik i större utsträckning för att undvika 
trängsel. 

Frivolymen i nuvarande avtal ligger på +/- 10 % per trafikår, och 
en maximal förändring på +/- 20 % under hela avtalstiden. 

Benämning Uppskattad 
volym/år

Maximal 
förändring 

första  
trafikåret

Maximal förändring per 
trafikår under avtalet 
från tidigare avtalsår 

(from år två)

Maximal total  
förändring under 

avtalstiden

Linje 361

Ordinarie bemanning 1  
befälhavare + 1 däcksman

7 400 tim +/- 15% +/- 10% +/- 20%

Extra däcksman 949 tim 0-1 500 tim 0-1 500 tim 0-1 500 tim

Bemanning jour 1 360 tim 0-1 500 tim 0-1 500 tim 0-1 500 tim

Tidtabellslagd tid  
(fartygsdrift)

5 096 tim +/- 15% +/- 10% +/- 20%

Linje 362

Ordinarie bemanning (1 
befälhavare)

4 643 tim +/- 15% +/- 10% +/- 20%

Tidtabellslagd tid (far-
tygsdrift)

967 tim +/- 15% +/- 10% +/- 20%

Beställningsturer 150 turer 0-300 turer (maximalt spann för hela avtalstiden)
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Brister i dagens linjenät
Tjörns hamnar har i sitt trafikåtagande en pålitlig och 
bra leverans med nöjda kunder. Dock har det historiskt 
varit problem med realtidssystem ombord på grund av 
radioskugga, vilket lett till att punktligheten har sett sämre ut i 
statistiken än vad den varit i verkligheten.

Kundsynpunkter
Det har de senaste åren inkommit få kundsynpunkter på att 
det saknas avgångar eller att kunderna önskar att Västtrafik 
kör till någon annan av öarna runt Åstol, Dyrön och Härön. Av 
de cirka 70 kundsynpunkter som kommit in de senaste åren 
berör de flesta trängsel under pandemin. Synpunkterna har 
främst handlat om avvikelser i leveransen som förseningar, 
inställda avgångar, klagomål på bullernivå och avsaknad av 
tillgänglighetsanpassning på reservfartyget M/S Tjörn, samt 
fullsatta turer under sommaren. Det förekommer även några få 
synpunkter om att det är för dåligt trafikutbud, speciellt mellan 
klockan 12 och 15.

Tillköp
Tjörns kommun gör idag tillköp av skoltrafik (buss), vilket 
medför att det är viktigt att samordningen med skolbussarna 
vid färjelägena fungerar. Kommunen erbjuder även sina 
invånare seniorkort, dygnet runt för personer över 65. Kortet 
är giltigt i zon B.  En stor andel av befolkningen på öarna som 
ingår i förstudiens geografiska område är äldre och med ett 
avgiftsfritt resalternativ har man sett en ökad vilja att resa med 
båttrafiken. 

4. DAGENS TRAFIK OCH AFFÄR |

Ambulansuppdraget 
Som del i befintligt avtal för linje 361 ingår att trafikföretaget 
ska tillhandahålla transport av en mindre ambulans samt 
jourtjänstgöring utanför tidtabellslagd tid för att med kort 
varsel genomföra sjuktransporter. Denna tjänst var även del av 
det avtal som föregick det befintliga avtalet.

En förutsättning för befintligt trafikåtagande är att Västtrafik 
hyr fartyget M/S Hakefjord av Tjörns kommun och därefter 
tillhandahåller det till trafikföretaget som bedriver trafiken 
(Tjörns Hamnar AB). M/S Hakefjord är byggt och anpassat för 
det aktuella trafikåtagandet och har nyttjats för den aktuella 
trafiken sedan 1998. Fartyget är anpassat för att ta ombord en 
mindre ambulans på fördäck.
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Kungälvstrafiken
Nuvarande båttrafikavtal i Kungälv innehas av Gunnars 
Båtturer AB och i avtalet ingår linje 326 som förbinder ett antal 
öar inom Tjörns och Kungälvs kommun med Rörtången på 
fastlandet och med Rökan vid Instöbrons brofäste. I Kungälvs 
kommun trafikeras öarna Älgön, Brattön och Lövön, i Tjörns 
kommun trafikeras öarna Dyrön, Hättan, Krokholmen och 
Risön.

Resande
Under 2020 hade linje 326 ett resande på 18 036 resenärer, 
vilket är en minskning med 7,6 % från föregående år. 
Resandeminskningen kan kopplas till covid-19 pandemin, 
men minskningen var lägre för linje 326 än för många andra 
kollektivtrafiklinjer. 

Under avtalets första trafikår togs beslut att börja trafikera 
Södra Dyrön och Rökan, vilket bidrog till den stora ökningen av 
resenärer under avtalets andra år (2018).

-7,6%5,1%70,9%

Figur  9. Linje 326.

Figur  10. Resandeutveckling på linje 326 inom dagens trafikavtal.
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Resandet på linje 326 är relativt jämnt över året, men med en 
tydlig högsäsong under juni, juli och augusti månad. 

Medelvärdet av antal resande per tur på årsbasis var 7 
resenärer per tur år 2019, och 10 resenärer per tur år 2020. 
Både vinter- och sommartidtabell har idag ett lågt utbud.

I dagens affär reser de flesta med en enkelbiljett, därefter 
kommer resor på periodbiljett och sist ser vi en liten del 
skolresor.

Dagens affär
Dagens avtal är ett produktionsavtal (avtalsnummer 6018) 
med en fast årlig ersättning. Inga större ekonomiska avvikelser 
har förekommit. Inställda avgångar förekommer sällan (<1%). 

Förstärkningstrafik sätts idag in vid behov efter samråd 
med Västtrafik. Förstärkningar sker främst inför och under 
påskhelgen, vid storhelger och under sommarmånaderna. 
Förstärkningstrafiken är i viss mån väderberoende, men det 
är även flertalet resenärer som är beroende av trafiken för att 
ta sig ut till sina semesterbostäder. Under 2020 förstärktes 
trafiken i större utsträckning för att undvika trängsel.

Frivolymsintervallen per år och under avtalets gång innebär att 
trafiken inte får understiga Trafikåtagandets trafikvolym enligt 
trafikavtalet (trafikvolymen vid avtalstecknandet) eller öka 
mer än 50% per år, eller under hela avtalsperioden. 

Figur  11. Resandetrend per månad på linje 326, de senaste tre åren.

Figur  12. Biljettfördelning linje 326
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Även Kungälvs kommun erbjuder fria resor för invånare över 
65, kortet är giltigt i zon B. 

Tillköpen för seniorkort bedöms påverka resandet på linjerna, 
eftersom en stor andel av befolkningen på öarna som ingår i 
förstudiens geografiska område är äldre. Med ett avgiftsfritt 
resalternativ bedöms viljan och möjligheten till att resa mer 
med båttrafiken öka. 

4. DAGENS TRAFIK OCH AFFÄR |

Brister i dagens linjenät 
Linje 326 har ett lågt utbud och det finns önskemål 
om utökade turer på helger då flertalet vill åka till sina 
semesterbostäder.

I dagens läge är färjorna inte lämpliga att köra när det ligger is 
på havet. Det har därmed varit problem med att utföra trafiken 
under perioder vintertid när det varit riktigt kallt.

Kundsynpunkter
Västtrafik får generellt in få kundsynpunkter för linje 
326, sammanlagt ett 50-tal under de senaste fem åren. 
Synpunkterna har främst handlat om förseningar, inställda 
avgångar samt att det är för dåligt trafikutbud, speciellt under 
lågsäsong och helger, från dem som har semesterboende på 
de öar som linje 326 trafikerar.

Tillköp
Kommunen har även ett tillköp för skolresor med båttrafik 
från öar som idag inte trafikeras med linjelagd trafik. Tillköpet 
omfattar i dagsläget två elever från Fjällsholmen och en från 
Klåverön. Det finns en påskriven överenskommelse om att 
tillköpet ska löpa fram till och med 31/8 2024. Kommunen 
önskar att det ska vara möjligt att göra motsvarande tillköp 
även under kommande avtalsperiod, men kan inte i dagsläget 
ange om de kommer att behöva det och i så fall i vilken 
omfattning, beroende på att det är svårt i förväg veta hur 
många elever som kommer bo på öarna vid avtalets trafikstart.



Tjörnavtalet
Trafiken i Törnavtalet bedrivs idag med fyra fartyg varav två 
är reservfartyg. Fartygen M/S Hakefjord och reservfartyget 
M/S Tjörn ägs av Tjörns kommun och M/S Härön ägs av Tjörns 
Hamnar, ett dotterbolag till kommunen. 

För linje 361 hyr Västtrafik fartygen M/S Hakefjord och M/S 
Tjörn av Tjörns kommun. Västtrafik tillhandahåller därefter 
fartygen kostnadsfritt till Tjörns Hamnar till att nyttja i 
trafikavtalet. För linje 362 tillhandahåller Tjörns Hamnar 
fartyget M/S Härön för trafiken.

M/S Hakefjord är huvudfartyg för linje 361 och tar totalt 
120 passagerare. Det är något för stort för vintertrafiken, 
men bättre dimensionerat för sommartrafiken, baserat på 
dagens tidtabell. Dock sker idag återkommande förstärkning 
sommartid och kring högtider när resandet har större toppar. 
Fartyget har idag Rönnäng som ordinarie natthamn, men vid 
behov Åstol som natthamn. 

5
Fartyg och 
drivmedel idag

Figur  13.  Hakefjord trafikerar idag linjen 361

Figur  14. Härön trafikerar idag linjen 362
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För linje 361 finns även reservfartyget Tjörn, som tar 98 
passagerare. När fartyget används tillkommer en extra 
kostnad eftersom fartyget inte är tillgänglighetsanpassat 
och det behövs ytterligare en däcksman för de kunder som 
har behov av att få hjälp att komma på/av. Tjörn togs i trafik 
1969 och Västtrafik får många synpunkter på fartyget då det 
är högljutt samt inte utformat utifrån dagens krav på fartyg. 
Fartyget har idag Rönnäng som natthamn.

Linje 362s huvudfartyg M/S Härön tar totalt 18 passagerare 
och är bra dimensionerat för både vinter- och sommartrafiken, 
baserat på dagens tidtabell. Turen tar cirka 5 minuter, vilket 
gör det möjligt att förstärka en avgång utan att tidtabellen 
rubbas. Fartyget har idag Härön som natthamn, där även 
reservfartyget St Olof ligger om ordinarie fartyg behöver tas ur 
drift. 

Samtliga fartyg drivs idag med en blandning av 95% diesel MK1 
och 5% RME. 

Kungälvsavtalet
Båttrafiken i Kungälvs kommun bedrivs idag med ett fartyg 
och två reservfartyg.

M/S Bohusö är huvudfartyget för linje 326 och tar 65 
passagerare. Fartyget är bra dimensionerat till den trafik 
som bedrivs, förutom under högsäsong då förstärkning 
behövs främst mellan Dyrön och Rökan fredag och söndag 
eftermiddag . 

5. FARTYG OCH DRIVMEDEL IDAG |

Figur  15. M/S Tjörn är idag reservfartyg
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M/S Drott af Dyrön är reservfärja och sätts in i trafik istället för 
M/S Bohusö vid storhelger och i sommartrafiken vid behov. 
Fartyget tar ombord 95 passagerare.

M/S Lövö tillkom till linje 326 trafik på grund av Covid-19 
pandemin år 2020 då det fanns behov av att stötta upp 
trafiken ytterligare. Fartyget är anpassat för att gå i is, vilket 
innebär att det kan nyttjas vintertid vid isförhållanden. M/S 
Lövö kan därmed från 2020 stötta upp trafiken vid behov, då 
M/S Drott af Dyrön kan anses för stor att sätta in. M/S Lövö tar 
12 passagerare.

Södra Dyrön används som natthamn för alla tre fartygen och 
de drivs med 100% diesel, MK1. 

5. FARTYG OCH DRIVMEDEL IDAG |

Figur  16. M/S Bohusö är idag huvudfartyg för linje 326

Figur  17. M/S Drott af Dyrön används som reservfartyg för linje 326

Figur  18. M/S Lövö används som reservfartyg för linje 326

6
Infrastruktrella 
förutsättningar 
och fartområden



De viktigaste förutsättningarna för trafiken rör bryggorna 
i avtalet och de förutsättningar som linjesträckningarnas 
farvatten innebär. Området mellan Tjörn, Åstol och Dyrön 
utgörs av Fartområde D, vilket innebär ett högre krav på fartyg 
som trafikerar linje 361 än exempelvis de fartyg som trafikerar 
linje 362 och 326 (Fartområde E). En annan begränsning är 
de trängre farlederna mellan Rönnäng och Tjörnekalv samt 
mellan Kyrkesund och Härön som innebär begränsningar för 
hur stort fartyg som kan trafikera linjerna.

Bryggor
Linje 361 trafikerar följande bryggor:

• Tjörnekalv

• Rönnäng

• Dyrön norra

• Åstol

6
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Figur  19. Bryggornas geografiska placering för linje 361
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Linje 362 trafikerar följande bryggor:

• Kyrkesund

• Härön

Linje 326 trafikerar följande bryggor:

• Hättan

• Krokholmen

• Risön

• Dyrön södra

• Rökan Bryggan

• Älgön

• Brattön västra

• Brattön östra

• Lövön

• Rörtången bryggan

Figur  20. Bryggornas geografiska placering för linje 362

Figur  21.  Bryggornas geografiska placering för linje 326
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Natthamnar idag och i framtiden 
Dagens natthamn för linje 362 är lokaliserad på Härön och för 
linje 361 i Rönnäng samt på  Åstol. För linje 326 är natthamnen 
lokaliserad på Dyrön (södra). Samtliga natthamnar ägs av 
Tjörns Hamnar AB. 

I och med omställningen till elfartyg innebär det även att 
kapacitet i elnätet behöver säkras och att det behöver göras 
investeringar i infrastruktur för laddning. För att inte riskera 
att infrastrukturen för laddning av elfartyg inte ska vara på 
plats inför trafikstarten behöver Västtrafik tillsammans med 
Tjörns kommun säkerställa natthamn för kommande avtal 
samt laddinfrastrukturen dit. Bäst förutsättningar för att 
tillhandahålla hög laddkapacitet finns i Rönnäng.

Om trafiken ska gå ofta och längre sträckor kan det också 
komma att krävas extra laddplatser i anslutning till bryggorna 
för att undvika längre avbrott i trafiken. Vid sämre lokalisering 
av natthamn kan det i värsta fall innebära långa och ineffektiva 
framkörningar som kan bli kostnadsdrivande eftersom tid 
och kostnad skulle kunna skapa mer värde för kund i form av 
tidtabellslagda turer.

Det är även av stor vikt att val av natthamnens lokalisering 
inte får negativ inverkan på trafikutbudet så att det inte kan 
anpassas utifrån kundernas behov. 

Idag finns ett så kallat hamnavtal mellan Tjörns Hamnar 
och Västtrafik för bryggorna inom Tjörns Kommun som 
trafikeras av linje 361 och 362. Hamnavtal reglerar kostnader 
för drift- och underhåll av hamnanläggningar som trafikeras 
av kollektivtrafik på vatten. Bryggorna är i bra skick och inga 
större renoveringsarbeten är planerade inom en nära framtid. 

För bryggor inom Tjörns kommun som trafikeras med linje 326, 
Dyrön södra, Risön, Krokholmen och Hättan, har Västtrafik 
lyft ett önskemål att inkludera dessa bryggor i det existerande 
avtalet med Tjörns Hamnar. Dessa bryggor ägs idag av privata 
föreningar, och ingen kravställning på drift och underhåll är 
reglerad via ett hamnavtal. 

Det finns inget existerande hamnavtal med Kungälvs kommun 
som hanterar bryggorna vid Rörtången, Brattön östra, 
Lövön, Brattön västra, Älgön och Rökan utan det är upp till 
trafikföretaget att avgöra om en brygga är säker för trafikering. 

Under 2022 kommer Västtrafik genomföra en renovering av 
pålar som blivit angripna av skeppsmask på Lövönbryggan.

6. INFRASTRUKTRELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FARTOMRÅDEN |
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Parkeringar
Det finns idag inga pendelparkeringar i direkt anslutning 
till de båtlinjer som ingår i förstudien. Dock finns 
det parkeringsproblematik på betal-, besöks- och 
boendeparkeringarna i anslutning till färjelägen på Tjörn och 
även till viss del på Kungälvssidan vid Rörtången samt Rökan. 

Här är problematiken av annan karaktär, med innebörden att 
det ska finnas möjlighet för fastboende på öarna att ha en bil 
parkerad på fastlandet för vidare resa. Speciellt sommartid 
och vid övriga storhelger när trycket från besöksnäringen är 
stort kan parkeringssituationen på Tjörn/Kungälvssidan ställa 
till med olägenheter, felparkerade bilar, upprörda besökare, 
svårt för blåljuspersonal att komma fram exempelvis. 

Detta har dock ingen direkt påverkan på själva båttrafiken, 
men för trafiksystemet i stort då det borde finnas en potential 
att få fler att välja kollektivtrafiken från sina hemorter och 
ett alternativ för de som bor på öarna att ta bussen istället 
för bilen. Därför är det viktigt att båttrafikens tidtabeller är 
anpassade efter de bussanaslutningar som finns på fastlandet.
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Figur  22.  Pendelparkeringar, antal platser samt andel belagda platser

7
Marknadsanalys



Nedan följer en sammanställning av hur kollektivtrafikens marknad och 
förutsättningar ser ut idag i området samt vilka utbyggnadsplaner som 
finns för de kommande åren.

Vem är kunden? Demografiska 
förutsättningar
För att kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik som man vill 
resa med är det viktigt att förstå kundens behov. Vissa behov 
har många kunder gemensamt, medan andra behov varierar 
mellan olika områden. För att kunna identifiera och tillgodose 
de olika kundernas behov är det viktigt att förstå vem kunden 
är. 

Inom arbetet med förstudien har flera olika demografiska 
förutsättningar tagits fram och analyserats med hjälp av 
programmet Remix. Exempel på vad som har analyserats 
är åldersstrukturer, utbildningsnivå, hushållens inkomster, 
utländsk bakgrund, antal barn, bilinnehav, förvärvsarbetande 
och arbetssökande etc. Nedan följer en sammanfattning av 
slutsatserna för studerat geografiskt område på Tjörn och i 
Kungälv som har anknytning till båttrafiken. 

7
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Figur  23. Avgränsning Kungälvs kommun (Marstrand/Tjuvkilsstråket, Rörtången/Ödsmålsmosse, 
Älgön, Brattön och Lövön)
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I anslutning till färjelägena på ”fastlandssidan” finns den 
största koncentrationen av befolkningen. Öarna är i regel 
glest befolkade om man bortser från Åstol och Dyrön som 
har en betydande befolkningsmängd (ca 200 boende jämfört 
med några enstaka på övriga öar). Befolkningen bor nästan 
uteslutande i småbostadshus. Öarna skiljer sig något mot 
fastlandet vad gäller inkomstnivåer där boende på öarna 
i regel har lägre inkomster. Utbildningsnivåerna är höga 
och ser likadana ut både på öarna och fastlandssidorna. 
Bilinnehavet är i snitt en bil/hushåll även för boende på öarna. 
Andelen befolkning med utländsk bakgrund är låg på öarna, 
något högre i exempelvis Tjuvkil/Rörtången området på 
Kungälvsidan. 

Ö Fastboende/
folkbokförda Delårsboende

Åstol 168 156

Härön 23 213

Tjörnekalv 11 393
Dyrön 195 160
Älgön 15 17*
Lövön 12 42*

Brattön 4 63*

Risön 2 92

Hättan 0 37
Krokholmen 0 0

 *Siffran anger bostäder med renhållningsabonnemang sommartid
*Krokholmen ägs och förvaltas av Sjövärnsföreningen Krokholmen. Det är en idéell förening med syfte 
att främja verksamhet för barn och ungdomar med marina intressen. Under ett normalår besöks ön av 
ca 800 deltagare i olika verksamheter.

Figur  24. Avgränsning Tjörns kommun (Åstol, Dyrön, Rönnäng, Härön, Kyrkesund)
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Det finns en hög andel äldre som bor på öarna, medan andelen 
barn och unga är låg. Det är främst Åstol och Dyrön som har en 
varierad befolkningssammansättning vad gäller åldersstruktur. 

Service i form av matvarubutik finns på Åstol och 
Dyrön. Övriga öar är beroende av kommunikationer till 
andra områden för att kunna handla mat. Vård, större 
handelsområden och skola behöver samtliga öbor ta sig till 
fastlandssidorna för att nå. 

Öarna i sig är populära turistmål. Det finns restauranger på 
Härön, Dyrön och Åstol. Flertalet av öarna, exempelvis Härön 
och Brattön/Älgön utgörs av naturreservat. Naturreservaten 
och topografin innebär en begränsning vad gäller tillgänglighet 
till och utveckling på öarna.

Tillgänglighet till kollektivtrafiken
En god tillgänglighet till kollektivtrafiken är viktigt för att man 
ska se kollektivtrafiken som ett resalternativ. Enligt kol-TRAST 
Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik 
bör avståndet till en hållplats inom tätbebyggda områden 
inte vara längre än 400 meter. Det finns dock en viss skillnad 
vad gäller tillgänglighet i praktiken vad gäller båttrafik då 
färjelägen ofta återfinns på en viss sida av ö. Infrastrukturella 
förutsättningar gör alltså ofta att verkligt gångavstånd från 
bostad och hållplats blir långt.  Det är framförallt på Dyrön 
som boende får längre än 400 meter till bryggan vid Dyrön 
norra. Bussanslutningar till annan kollektivtrafik i Rönnäng och 
i Kyrkesund ligger i anslutning till bryggorna. För byte mellan 
linje 361 och linje 326 krävs idag en cirka 1 000 meter lång 
promenad över ön mellan bryggorna Dyrön norra och Dyrön 
södra.

Figur  25. Tillgänglighet till bryggorna inom 400 meter
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Viktiga målpunkter
En målpunkt är ett område eller en plats som är av stort lokalt 
och regionalt intresse. Exempel på viktiga målpunkter är stora, 
täta arbetsplatsområden, sjukhus, evenemangsområden och 
stadsparker. Till dessa platser är det viktigt med mycket god 
tillgänglighet till kollektivtrafiken.

De mål- och tyngdpunkter som finns i området ligger främst 
på fastlandssidorna. Det krävs därmed ett byte till annat 
transportslag än båt för att nå målpunkt. Viss samhällsservice 
som matvarubutiker, finns på Åstol och Dyrön, och nås inom 
400-metersradie från hamnarna. Andra lokala målpunkter är 
restaurangerna samt bastun på Dyrön kan nämnas som en 
lokal målpunkt. 

Skolor och skolresor
Eftersom det inte finns några förskolor, skolor eller gymnasium 
på öarna är samtliga barn och ungdomar tvungna att ta sig till 
fastlandssidorna för sin skolgång. Detta bör tas i beaktning i 
planering av den kommande tidtabellen, så att avgångstiderna 
kan passa skolornas start- och sluttider. Det behöver även 
finnas bra passning till anslutande busstrafik så att de som 
behöver ta sig med skolbuss eller annan allmän busslinje till 
sina skolor får en bra resmöjlighet.

7. MARKNADSANALYS |

Figur  26. Grundskolor på Tjörn
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Vård
Det finns idag inga vårdinrättningar på någon av öarna, 
varför tillgängligheten och möjligheten att snabbt ta sig till 
vårdinrättning anses som mindre bra. 

Verksamhets- och handelsområden
Det finns inga större handelsområden i det studerade 
geografiska området. Det finns endast lokala matvarubutiker 
på Dyrön och Åstol. 

Arbetspendling
Härön
Enligt tillgänglig pendlingsstatistik är det få som pendlar 
från Härön och inga som pendlar ut till Härön. Pendlingen 
sker främst till arbetsplatser på Tjörn. Dock bör tilläggas 
att datakällan inte är så specifik på mindre områden varför 
siffrorna kan vara något lägre eller högre. 

Dyrön, Åstol, Lövön, Älgön, Brattön 
Cirka 90 personer pendlar från dessa öar till arbetsplatser 
på fastlandssidorna. Arbetsplatsområden som sticker ut 
är Rönnäng, Wallhamn och Skärhamn. Ett fåtal har arbete 
i centrala Kungälv, Stenungsund och Göteborg. Cirka 30 
personer pendlar inom ö-området.

Utbyggnadsplaner
Ingen av kommunerna har omfattande utbyggnadsplaner 
ute på öarna. På Åstol finns en lagakraftvunnen plan som 
medger ett flertal lägenheter. Bygglov är sökt för cirka 12 
lägenheter. Dyrön har ett gällande planprogram där det kan 

tillkomma ett fåtal bostäder under avtalsperiod. Kungälv har 
en del bostadsbyggnadsplaner i stråket på fastlandssidan, det 
bedöms dock inte påverka förstudien för båttrafiken. 

Potential för ökat kollektivtrafikresande
Då de planerade utbyggnadsplanerna är få bedöms de 
inte påverka resandet märkvärt under den kommande 
avtalsperioden. Västtrafik har inte heller några specifika 
resandemål för båttrafiken för den kommande avtalstiden. 

Det är svårt att avgöra hur stor den generella resandeökningen 
förväntas bli under avtalstiden, men tidigare resandeökningar 
har främst berott på ett ökat fritidsresande och det är även 
där potentialen bedöms ligga framöver, varför det måste vara 
möjligt att utöka kapaciteten om resandet skulle öka.
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Tjörns kommun
Kommunen ser ett ökat resande hemmavid där öarna 
blir naturliga besöksmål. Det kräver att det finns en 
kapacitet i båttrafiken för att motta dessa resenärer. 
Som nämnt i infrastrukturkapitlet så finns det problem 
med trafiksituationen i både Rönnäng och Kyrkesund där 
parkeringsplatser utgör ett bekymmer för resandet mot 
öarna. Utredningar har gjorts tidigare om att eventuellt flytta 
färjeläget i Rönnäng, men det finns ingen planlösning än.

Önskemål har framkommit från boende/resenärer/politiker/
turistnäringen att linje 326 Dyrön – Rörtången skall utgå 
från Nordhamnen på Dyrön så den kan kopplas ihop med 
färjan linje 361 som också går till Åstol. I Göteborgsregionens 
fördjupade strukturbild för kustzonen finns en tanke om en 
långsiktig möjlighet att röra sig i nord-sydlig riktning längs hela 
kustbandet, med olika trafikslag, däribland färja. I förslagen 
till Fördjupad översiktsplan hav och trafikstrategi stödjer 
kommunen den långsiktiga tanken. 

Mer konkret så föreslår kommunen i ”Fördjupad 
översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner” befäst 
personfärjetrafik mellan Rönnäng och Rörtången på Kungälvs 
sidan, vilket avses att följas upp i kommunomfattande 

Översiktsplan. I trafikstrategin finns denna aktivitet med: 
”Genomför utredning för att visa på nyttan av att färjetrafiken 
till Kungälv utökas till att kunna användas för arbetspendling.”

Nedan följer en sammanfattning av de inspel, synpunkter och reflektioner som 
kommunen har lämnat in och som har inhämtats under förstudiens gång. 

Figur  27.  Illustration från plankartan Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner, röd markering   
   visar potentiellt reservat för ny färjeförbindelse. 
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Kommunen räknar med antagande av trafikstrategi ”På väg” 
under våren 2021. Arbete med fördjupad översiktsplan Hav 
Tjörn Orust pågår, berör färjetrafik, samråd genomfört kvartal 1 
2020. Arbete med ny översiktsplan för Tjörn har inletts kvartal 
1 2020, berör huvudstruktur och bebyggelseutvecklingen. 
Arbete med handlingsplaner kopplade till trafikstrategin 
kommer att planeras och påbörjas under året.

Viktiga inspel från turismnäringen är att man gärna ser 
att det möjliggörs för att ta ombord cykel på färjorna. 
Eftersom trafiken är så säsongsstyrd, det vill säga 
att fler reser sommartid, behöver det tas hänsyn till i 
kapacitetsberäkningarna då det idag uppstår problem med 
frånåkta resenärer som inte får plats på båtarna. Det finns idag 
upplevda problem med varutransporterna till Åstol. Färjan till 
Härön är mycket uppskattad. 

Kungälvs kommun 
Kommunen ser inga hinder med att linje 326 skulle kunna 
inordnas i avtalet med linje 361 och 362. Kommunen tycker 
dock att ett sådant beslut behöver underbyggas av sakliga 
argument från Västtrafiks sida, både ur ett trafikerings-och 
kommunalt perspektiv. 

Ett medskick är att ö-bor och skolbarn är beroende av linjen 
för att kunna bo på öarna. Tidtabellen bör kunna spegla ett 
varierat resande över årstiderna, dvs. tätare tidtabell under 
sommartid då fler reser. 

Det finns ingen planerad bostadsutveckling på öarna som 
ingår i Kungälvs kommun. Inte heller några skolor eller 
infrastrukturprojekt som påverkar båtlinjen. Kommunen 
inväntar Västtrafiks arbete om ansvarsfördelning/drift –och 
underhåll för bryggorna.

Till skillnad från Tjörn är öarna i Kungälvs kommun inte lika 
stora turistmål. Grottorna på Brattön besöks av skolklasser. 
Topografin på öarna begränsar utbyggnad av bostäder. 
Naturreservaten innebär en barriär för båttrafiken likaså risken 
för grundstötning. 

Sommartid finns det problem med tillgängligheten och 
koppling till övrig kollektivtrafik på Rörtången, detta för många 
badgäster parkerar olämpligt och försvårar framkomligheten 
för buss. 
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Beredningen för Samhälle och Utveckling (politisk instans 
som bland annat arbetar med framtidsfrågor i kommunen) 
har påvisat att man gärna ser en personfärja mellan Tjörn och 
Kungälv, enligt bild nedan. Tidigare har diskussioner om bilfärja 
funnits men dessa diskussioner har avslagits. 

Reguljärtrafiken har tidigare ombesörjt ett större område som 
för några år sedan drogs in av Västtrafik. Kanske kan det vara 
aktuellt att granska tidigare trafikupplägg för att se om det går 
att möjliggöra intentionerna med hjälp av befintliga båtlinjer.

Kungälv har skolskjuts med båt, öppen för allmänheten. 
Kommunen spelar in att om det kan finnas samordningsvinster 
med den allmänna kollektivtrafiken bör dessa beaktas. 

Kommunen har även spelat in att det är svårt som kommun 
att förhålla sig till båttrafik, och speciellt på längre sikt då 
”Kollektivtrafik på vatten” saknar tydliga utvecklingsmål i det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet.

8. KOMMUNERNAS INSPEL |

Figur  28. Illustration från Kungälvs kommun som visar kommunens önskemål om en personfärja mellan Tjörn 
och Kungälv.

9
Förslag till 
trafikförändringar
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Dagens linje 361
Linje 361  förbinder öarna Dyrön, Åstol och Tjörnekalv med Rönnäng på Tjörn. 

På vardagar trafikeras linjen mellan kl. 05:17 och 23:15 med avgång cirka en 
gång per timma. Utöver dessa turer finns även tre anropsstyrda turer, två tidiga 
morgonturer, kl. 04:30 från Åstol och kl. 05:00 från Rönnäng, samt en nattur kl. 
00:30 från Rönnäng. 

Öppettider lördag och söndag kl: 06:30-23:20, avgång ca en gång per timma. 
Utöver dessa turer finns tre anropsstyrda morgonturer, kl. 04:40 från Åstol, kl. 
05:20 från Rönnäng och kl. 05:45 från Åstol. På lördag finns även en anropsstyrd 
kvällstur från Rönnäng kl. 23:50 samt en nattur kl. 00:30 från Rönnäng, även den 
anropsstyrd. På söndag kväll finns tre anropsstyrda turer, kl. 23:30 från Rönnäng, 
kl. 23:53 från Åstol och kl. 00:30 från Rönnäng.

Linje 361 har samtrafik med Tjörnexpress och linje 355 vid Rönnängs brygga. 

Linjestatistik (2019)

Resor/år 151 000 st

Resenärer/tur 23 st

Andel skolkort 5 %

KTG 27 %

Linje 361 Rönnäng-Tjörnekalv-Dyrön-Åstol

Figur  29.  Dagens linjesträckning
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Måndag – fredag (vinter)
• Samma linjesträckning som idag.

• Avgångstiderna justeras något för bättre passning till 
anslutande bussar samt för att möjliggöra laddning under 
dagen.

• Första turen på morgonen, kl 04.30 från Åstol till Rönnäng 
tas bort. 

• Natturen kl 00.30 från Rönnäng tas bort alla dagar 
måndag – fredag. 

• Turen kl 23.35 tas bort måndag – torsdag, går endast 
fredagar. 

• Turutbudet glesas ut med en tur på förmiddagen för att 
möjliggöra laddning av fartyget. 

• De två första morgonturerna samt sista turen på 
fredagskvällar kan med fördel anropsstyras då resandet 
på dessa turer historiskt varit mycket lågt.

Måndag – fredag (sommar)
• Samma linjesträckning som idag.

• Avgångstiderna justeras något för bättre passning till 
anslutande bussar samt för att möjliggöra laddning under 
dagen.

• Första turen på morgonen, kl 04.30 tas bort. 

• Turutbudet glesas ut med en tur på förmiddagen och en 
vid kl 20 för att möjliggöra laddning av fartyget. 

• De två första morgonturerna samt turen vid 00:30 kan 
med fördel anropsstyras då resandet på dessa turer 
historiskt varit mycket lågt.

Förslag
Linjens uppdrag är att erbjuda resmöjligheter mellan 
öarna Dyrön, Åstol, Tjörnekalv med Rönnäng på Tjörn. 
Resmöjligheter ska i första hand erbjudas för arbets- och 
skolpendling, men även för serviceresor. Framför allt på 
sommaren är även turister en stor målgrupp för linjen. Bra 
passning till anslutande busslinjer i Rönnäng ska eftersträvas. 

Resandestatistik för linjen visar att antal resor på vardagar 
före kl 06.00 och efter kl 20.00 är mycket lågt. Turutbudet 
på kvällar är i nuvarande tabell mycket generöst i förhållande 
till antal potentiella resor. På helger kommer resandet igång 
något senare på morgonen och turer före kl 07.00 har endast 
enstaka resenärer. Lördagar efter kl 21 och söndagar efter kl 
20 är resandet mycket lågt. 

Mot bakgrund av detta föreslår förstudien en justering av 
linjens öppettider, framför allt vintertid. På sommaren kan det 
vara motiverat med ett något högre utbud då det är betydligt 
fler som reser med linjen.

Vid införande av eldrift behöver fartyget laddas under 
dagen. Önskvärt är en laddningslucka på cirka 1,5 timmar på 
förmiddagen samt möjlighet för en längre eller flera kortare 
stödladdningstillfällen på eftermiddagen. Detta innebär att 
turutbudet behöver glesas ut något samt vissa turer behöver 
få ändrade avgångstider för att möjliggöra tillräcklig laddtid.  
Dock bör utbudet eftersträvas att återställas mitt på dagen om 
och i så fall när tekniken så tillåter så att tiden för laddning kan 
minskas.
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Lördag och söndag (vinter)
• Samma linjesträckning som idag.

• Avgångstiderna justeras något för bättre passning till 
anslutande bussar samt för att möjliggöra laddning under 
dagen.

• Första turerna på morgonen tas bort, kl 04:40 och 05:45 
från Åstol samt 05:20 från Rönnäng. 

• Natturen kl 00.30 från Rönnäng tas bort på söndagar. 

• Turutbudet glesas ut med en tur på förmiddagen för att 
möjliggöra laddning av fartyget. 

• Den första morgonturen på helger samt sista turen på 
lördagar kan med fördel anropsstyras då resandet på 
dessa turer historiskt varit mycket lågt.

Lördag och söndag (sommar)
• Samma linjesträckning som idag.

• Avgångstiderna justeras något för bättre passning till 
anslutande bussar samt för att möjliggöra laddning under 
dagen.

• Turutbudet glesas ut med en tur på förmiddagen och en 
på eftermiddagen för att möjliggöra laddning av fartyget. 

• Den första morgonturen på helger samt sista turen på 
söndagar kl 00:30 kan med fördel anropsstyras då 
resandet på dessa turer historiskt varit lågt. 

Konsekvenser
Förslaget innebär ett något sämre utbud för främst service- 
och fritidsresor. Dock kvarstår resmöjligheter i arbets- och 
skolpendlingslägen samt att det fortsatt erbjuds bra med 
resmöjligheter i förhållande till antalet potentiella resenärer. 
Reduceringen av turutbudet kommer att upplevas som 
negativt av boende och resenärer, även om nyttjandegraden är 
låg och det fortfarande finns flertalet turer att välja mellan. 

Med bättre passning till anslutande busstrafik i Rönnäng kan 
kollektivtrafikresan för de resenärer som byter kortas, med 
förhoppning om att fler i framtiden kommer att ta bussen till 
båten istället för bil.

Befintliga bryggor trafikeras enligt samma upplägg som i 
dagens trafik. 

Förändringen kommer att medföra viss kostnadsbesparing 
för Västtrafik då färre turer körs, men även minskad 
energiförbrukning samt slitage på grund av svallvågor, 
angöring med mera. Omställningen till eldrift leder i sin tur till 
minskade utsläpp.
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Dagens linje 362
Linje 362  förbinder Härön med Kyrkesund på Tjörn.

På vardagar trafikerar linjen mellan kl. 07:20 och 18:35. Linjen har tolv 
dubbelturer med en avgång per timma samt en anropsstyrd dubbeltur kl. 06:20 
från Härön. På fredagar finns även en anropsstyrd kvällstur kl. 19:20 från Härön.

Öppettider på helger kl. 9:20–17:35. Nio dubbelturer, avgång ca en gång per 
timma. På söndagar finns även en anropsstyrd kvällstur kl. 18:20 från Härön.

Linje 362 har passning med linje 357 (Björholmen-Kållekärr-Häggvalledamm) 
i Kyrkesund. Linje 357 trafikerar endast vardagar. Från Kyrkesund finns även 
en anropsstyrd linje, 367 (Röra-Kyrkesund-Björholmen-Kållekärr), med tre 
avgångar per dag. I nuvarande tidtabell har båten ingen passning med linje 367.

Förslag
Linje 362 har idag ett acceptabelt resande i förhållande till utbud, varför inga 
förändringar föreslås vad gäller linjens körväg, öppettider eller turutbud. 

Linjens uppdrag är att erbjuda resmöjligheter mellan Härön och Kyrkesund på 
Tjörn. Resmöjligheter ska i första hand erbjudas för arbets- och skolpendling, 
men även för serviceresor. Framför allt på sommaren är även turister en stor 
målgrupp för linjen. Bra passning till anslutande busslinjer i Kyrkesund ska 
eftersträvas.   

Konsekvenser
Dagens resenärer är nöjda med befintligt turutbud. Eftersom turutbudet föreslås 
förbli oförändrat får det inga konsekvenser gentemot kund.
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Linjestatistik (2019)

Resor/år 32 000 st

Resenärer/tur 4 st

Andel skolkort 0 %

KTG 11 %

Linje 362 Härön-Kyrkesund

Figur  30.   Dagens linjesträckning
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Linje 326 Dyrön-Rökan-Rörtången

Linjestatistik (2019)

Resor/år 19 500 st

Resenärer/tur 7 st

Andel skolkort 0 %

KTG 26 %

Dagens linje 326
Linje 326 förbinder ett antal öar i Tjörns och Kungälvs kommun med 
Rörtången (Kungälvs kommun) på fastlanden samt med Rökan 
(Kungälvs kommun) på Vrångholmen (broförbindelse). I Kungälvs 
kommun trafikeras öarna Älgön, Brattön och Lövön, i Tjörns kommun 
trafikeras öarna Dyrön, Hättan, Krokholmen och Risön.

Turutbudet på linje 326 är anpassat efter säsong och utöver Västtrafiks 
tidtabellskifte för sommartrafik finns ytterligare två tabellskiften, ett på 
våren och ett på hösten.

Oktober – mars: Två turer per dag. Turerna är anpassade för 
serviceresor till vårdcentral och liknande. Öarna Hättan, Krokholmen 
och Risön trafikeras endast söndagar. Samtliga turer under denna 
period är anropsstyrda.

April – september (ej sommar): Två turer per dag. Samtliga bryggor 
trafikeras dagligen. Vissa bryggor är anropsstyrda.

Juni-augusti: Två turer per dag. Samtliga bryggor trafikeras varje tur. 
Vissa bryggor är anropsstyrda.

Linje 326 har samtrafik med linje 306 (Rörtången-Kode-Kungälv) vid 
Rörtången och med Marstrand express (Marstrand-Ytterby-Göteborg) 
vid Rökan.

Dagens trafikutbud täcker i grunden resbehovet. Dock finns det 
visst förstärkningsbehov under sommaren samt fredag och söndag 
eftermiddag/kväll under för- och sensommar mellan Dyrön och Rökan. 
Det är på denna delsträcka som resandet är som störst på linjen.

Figur  31. Dagens linjesträckning
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Förslag
Linjens huvuduppdrag är att erbjuda vardagsresor för åretruntboende 
på öarna Älgön, Brattön, Lövön, Dyrön Hättan, Krokholmen och Risön. 
Därutöver ska linjen även erbjuda visst utbud sommartid för att möjliggöra 
för sommarboende på öarna samt bidra till en utvecklad besöks- och 
turismnäring. Linjens uppdrag är persontransport, inte gods- och 
varutransporter.

• Samma linjesträckning som idag.

• Samma utbud som idag, inklusive anropsstyrda turer förutom på 
fredagar och söndagar april-september inklusive sommarmånaderna 
då en extra dubbeltur sätts in mellan Dyrön och Rökan på grund av stort 
resande.

• Bra passning till anslutande busslinjer vid Rörtången respektive Rökan 
ska eftersträvas.

Konsekvenser
I grunden föreslås inga förändringar och därmed blir det inga konsekvenser. 
Utökningen av en dubbeltur sommartid mellan Dyrön och Rökan innebär 
ytterligare en resmöjlighet på sträckan samt en trygghet och förutsägbarhet 
då turen innan ofta får förstärkas idag, med bland annat längre väntetid för 
resenärerna som inte kommer med den ordinarie turen.  

10
Kommunernas 
synpunkter på 
trafikförslagen 
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brygga för pendelbåtsparkeringar men det finns inte så många 
platser att tillgå. 

Vad gäller skolanpassningen så har kommunen fått meddelat 
att båttabellen inte helt kan styras efter skolornas behov. Det 
kan krävas justeringar i och med nytt trafikupplägg från och 
med 2024. Kommunen arbetar just nu med en skolutredning 
men det dröjer innan effekter av utredningens resultat kan ses. 

Kommunen ser fortsatt att kapacitetsbristen som kan uppstå 
är bekymrande om man skulle välja att upphandla  samma 
fartygsstorlek som idag. Kommunen upplever att det kommer 
in mycket synpunkter speciellt sommartid, om frånåkta 
resenärer. Kommunen anar även en trend där fler flyttar ut 
och bor större delen av året än tidigare, kanske i spåren av 
pandemin. Med det inspelet menar kommunen att det kan 
vara bra att ta höjd för en ökad fartygskapacitet redan nu. 

Tjörns kommun
Tjörns kommun ser inga farhågor i att utveckla en ”on-
demand” lösning för linje 362 om det skulle bli aktuellt. I övrigt 
inga kommentarer vad gäller linjen. 

Kommunen har blivit informerade om att en elektrifiering 
av linje 361 innebär en glesare tidtabell (på grund av tid för 
laddning av fartyg). Dock förmedlar kommunen att en glesare 
tidtabell inte kommer mottas positivt av kunder och näringsliv. 
Kommunen får löpande in önskemål om en utökad trafikering. 
Det finns önskemål om utökade trafik även dagtid vilket gör 
att trots att vi förlägger laddningen till lågtrafik så kvarstår 
missnöjdhet som kommer uppstå från kund. 

Kommunen förmedlar även en farhåga vad gäller dra in tidiga 
och sena turer. Det kan ha påverkan för personer som arbetar 
skift, exempelvis inom industrin eller vården. Trots att det har 
varit få resande kanske det är resenärer som är helt beroende 
av dessa avgångar för att kunna ta sig till och från arbetet. 
Exempelvis är det privata båtpendlandet inte så stort, dock 
har något fler tagit egen båt i pandemitider. Det är oklart om 
denna effekt kommer kvarstå. Rönnängs båtförening har en 
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Nedan redovisas en sammanställning av kommunernas synpunkter på de förslag 
till trafikförändringar som föreslås i förstudien. 
Kursiverad text är Västtrafiks svar på kommunens synpunkt. 
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Västtrafiks svar på kommunens kommentarer 
Västtrafik har i den fortsatta utredningen sett att en on-
demandlösning är för svårt att genomföra i dagsläget, det 
finns stora osäkerheter på hur en sådan lösning skulle fungera 
i praktiken. Vi har därför valt att upphandla nuvarande tabell. 

Västtrafik har valt att behålla så många turer som möjligt. 
Turer som plockats bort har haft ett lågt resande. Det är inte 
motiverat att ha kvar turer för att möjligheten ska finnas. 
Delar av året då många reser samt tider på dygnet då trafiken 
nyttjas till arbets/studiependling har bibehållen turtäthet. 

Västtrafik och kommunen behöver ha en fortsatt dialog om 
skolpendlingen. Det sker inom ramen för löpande dialog. 

Fartygets storlek anses anpassat till befintligt 
resandeunderlag. Västtrafik har inte fått till sig att det ska till 
större utbyggnader på öarna som kräver ett större fartyg för 
den reguljära trafiken. Vid högt resande ex fina sommardagar 
eller del av året då besöksnäringen är stor, kommer Västtrafik 
att förstärka ordinarie trafik. 

Kungälvs kommun 
Kungälvs kommun har själva inte utrett vilken potential som 
skulle finnas att koppla ihop Tjörn och Kungälv vattenvägen, 
men ser att besöksnäringen ofta kommer upp i politiska 
diskussioner som ett utvecklingsområde där båttrafiken har en 
viktig roll. Kommunen har svårt att förhålla sig till båttrafikens 
framtid vad gäller förväntansnivå eftersom det saknas riktlinjer 

och strategier för kollektivtrafik på vatten exempelvis i det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Med tanke på avsaknad av riktlinjer blir det även svårt att 
motivera exempelvis utökad trafik till öar som idag inte 
trafikeras av allmän kollektivtrafik (Klåverön, Fjällsholmen 
ex.). Kommunen kommer ha ansvar för skolskjuts oavsett hur 
många barn som bor på respektive ö, det är bra om vi kan hitta 
så stora samordningsvinster som möjligt. 

Västtrafiks svar på kommunens kommentarer 
På grund av avsaknad vad gäller riktlinjer väljer Västtrafik att 
upphandla samma tidtabell som i dagsläget. Det kan vara 
så att regionala riktlinjer tas fram under avtalstid och då kan 
omfattningen på trafiken behöva ses över igen. Idag bedöms 
potentialen som låg att koppla ihop öarna vattenvägen. Det 
kommer dock vara möjligt att gå mot en sådan utveckling i 
kommande avtal i och med en ihopslagning av avtalen. 

Västtrafik och kommunen behöver ha en fortsatt dialog om 
skoltrafiken. I dagsläget är det svårt även från Västtrafiks 
sida att lova i vilken omfattning som det kommer vara 
möjlig att erbjuda tillköp av skoltrafik kommande avtal. 
Västtrafik kommer i upphandlingsdokumenten att skriva in 
att kommunen fortsatt vill ha möjlighet att kunna göra ett 
tillköp av skoltrafik. Tillköpet behöver i så fall konkretiseras i 
etableringsprocessen. 
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Kollektivtrafiken har alltid spelat en viktig roll för social 
hållbarhet. Den gör det möjligt för fler människor att vara 
delaktiga i samhället, ger möjlighet till ett fungerande 
vardagsliv och en ökad tillgänglighet till viktiga målpunkter, 
oavsett tillgång till bil. Utvecklingen av kollektivtrafiken 
framgent behöver ta hänsyn till dessa frågor för att stegvis 
möjliggöra för en kollektivtrafik på jämlika villkor. Planeringen 
av trafiken ska göras med en medvetenhet om den variation 
som återfinns i befolkningen, olika geografiska förutsättningar 
med mera och möjliggöra för människor att verka i vardagen 
på samma villkor.

Tillgänglighet
Med tillgänglighet avses här fysisk tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och med kollektivtrafiken, till bostäder, 
arbetsplatser och viktiga målpunkter, även för resenärer 
med särskilda behov exempelvis personer med 
funktionsvariationer. Ambitionen är att underlätta ett 
fungerande vardagsliv och ett sammanhållet samhälle.

Tillgänglighet har i förstudien främst studerats med avseende 
på boendes tillgänglighet till kollektivtrafiken under dygnet 
för att säkerställa att det finns resandemöjlighet vid de tider 
boenden på öarna behöver resa eftersom öarna saknar en fast 
förbindelse.
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Vid byte mellan Linje 326 och 361 innebär bytet en cirka 1 000 
meter lång sträcka till fots.

Det framkommer många synpunkter när dagens reservfartyg 
Tjörn används då det inte är tillgänglighetsanpassat i tillräcklig 
utsträckning. I kommande avtal bör tillgänglighetskrav ställas 
även på reservfartyg. 

Trygghet, säkerhet och hälsa
Faktorn Trygghet och hälsa avser såväl trafiksäkerhet som 
trygghet inom kollektivtrafikanknutna miljöer samt minskade 
utsläpp och buller.

Målområde Ambition

Tillgänglighet
Underlätta ett fungerande vardagsliv

Bidra till en sammanhållen stad och minska barriäref-
fekter

Trygghet, säkerhet och hälsa

Öka trafiksäkerheten

Öka tryggheten

Minska utsläpp och buller

Jämställdhet Samma rättigheter och möjligheter oavsett kön

Jämlikhet
Samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund 
och förutsättningar

Delaktighet Trafikeringen är rättvis och planeringen är inkluderande
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målpunkter för samhällsservice, skola och utbildning samt 
arbetstillfällen. Eftersom trafiken rör båttrafik mellan öar är 
färjan för många den enda förbindelsen.

Öarna är i stor utsträckning bebodda av äldre personer, 
undantaget Dyrön som har en mer blandad befolkning. 

Barnens perspektiv har främst beaktats genom att säkerställa 
att barn har möjlighet att ta sig till och från skolan med linje 361 
även efter föreslagna förändringar. Under tidig eftermiddag 
påverkas dessa möjligheter negativt för linje 361 då fartyget 
behöver laddas. Barns möjligheter till en aktiv fritid har också 
övervägts vid översynen av linjernas öppettider.

Delaktighet
Med faktorn delaktighet avses att skapa bättre förutsättningar 
för en rättvis planering att människor att känna sig och vara 
delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen.

I arbetet med förstudien har de kundsynpunkter som kommit 
in under det senaste året beaktats. Dessutom har dialog förts 
med kommunerna som bär ansvar att samla in synpunkter 
på kollektivtrafiken från kommuninvånarna. Därtill har 
synpunkter från öråden på Dyrön och Åstol beaktats, bland 
annat vad gäller fortsatta samt förbättrade möjligheter till 
ambulanstransport.

Dagens linje 361 möjliggör ambulanstransporter från 
Dyrön, Åstol och Tjörnekalv och har pekats ut som en viktig 
trygghetsfråga av de bofasta på öarna. 

Öppettider är en annan trygghetsfråga som har hanterats i 
och med att öarna saknar fast förbindelse innebär linjernas 
öppettider en trygghet i att det finns en möjlighet under större 
delen av dygnet att ta sig hem.

Eldrift kommer att innebära minskade skadliga utsläpp och 
mindre buller framgent vilket är en positiv aspekt, även om 
buller idag inte pekats ut som ett problem.

Jämställdhet
Med faktorn jämställdhet avses att alla ska ha samma 
rättigheter och möjligheter oavsett kön. 

Inga särskilda knäckfrågor kopplat till jämställdhet har kunnat 
pekas ut i förstudien.  

Jämlikhet
Med faktorn jämlikhet avses att alla ska ha samma rättigheter 
och möjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

I förstudien har faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå, 
sysselsättningsgrad och bilinnehav samt båtinnehav studerats 
och vägts in i underlaget för de förändringar som föreslagits. 
Det har bland annat inneburit att tillse att områden beroende 
av en väl fungerande kollektivtrafik har tillgänglighet till viktiga 
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är merkostnaden försumbar, speciellt med tanke på den 
flexibilitet man får genom att kunna nyttja samtliga fartyg både 
för 361 och 326.

Ett fartyg godkänt för D-fart har normalt något högre fribord 
och har en kraftigare konstruktion. Den kan även ha högre krav 
på vattentäta skott mm. Ett E-fartyg kan normalt byggas om till 
ett D-fartyg. Detta skedde exempelvis med M/S Hakefjord då 
gränserna mellan fartområde E och D drogs om för cirka 10 år 
sedan.

Idag ingår det som en del i trafikåtagandet för linje 361 att 
trafikföretaget ska tillhandahålla transport av en mindre 
ambulans samt jourtjänstgöring utanför tidtabellslagd tid 
för att med kort varsel genomföra sjuktransporter. Detta är 
något som Västra Götalandsregionen vill ska vara möjligt även 
i kommande avtal. Dock har dagens nya ambulanser blivit 
större, varför det innebär en större yta ombord på fartyget 
där ambulansen kan stå samt något bredare ramper. Om 
jourtjänstgöring utanför tidtabellslagd tid ska ingå behöver 
det även finnas möjlighet till övernattning ombord för 
ombordpersonalen.

Västtrafik har ansvar för att upphandla kollektivtrafik, det 
vill säga trafik för persontransporter. Västtrafik har därmed 
inget uppdrag att tillgodose eventuella godstransportbehov. 
Dock kan det i vissa fall finnas samordningsvinster med att 
samnyttja fartygen för person- och godstransporter. Om 
beslut tas om större färja som möjliggör ambulanstransport, 

Enligt Västtrafiks Miljö- och klimatstrategi ska el vara det 
primära valet av bränsle för båttrafik, därefter flytande 
biodrivmedel. För att krav på el eller flytande biodrivmedel ska 
vara möjligt behöver de infrastrukturella förutsättningarna 
vara säkerställda för avtalstiden.

I förstudien har kapacitetsbehovet utretts per linje, vilket 
resulterat i nedan föreslagna färjestorlekar. Resultatet är 
baserat på kapacitetsbehovet i förhållande till turutbud och 
med hänsyn taget till begränsningar gällande dagens farvatten 
och bryggor. Som underlag för att bedöma kapaciteten har 
stämplingsdata samt manuella räkningar av nuvarande 
trafikföretag använts. 

Linje 361 behöver uppfylla kraven för Fartområde D, vilket 
gäller för området mellan Åstol, Dyrön och Tjörn. Därmed 
behöver även reservfartyg klara samma krav. Om det ska vara 
möjligt att framöver samnyttja fartygen på linje 361 och 326, till 
exempel som förstärkning eller om en linje på sikt ska skapas 
mellan Tjörn och Kungälv, behöver även fartyget för linje 326 
klara kraven för Fartområde D. Likaså om fartygen ska ha 
gemensam natthamn i Rönnäng. 

Fartyg för D-fart är robustare och generellt sett något dyrare 
än motsvarande fartyg klassat för E-fart. Det är svårt att 
säga hur mycket dyrare, men utslaget på lång avtalstid, 
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Linje 361 och 326 ska ha ett gemensamt reservfartyg, vilket 
tillhandahålls av trafikföretaget. Även för linje 362 ska 
trafikföretaget tillhandahålla reservkapacitet. Dock kommer 
inte krav på reservfartyg ställas utan trafikföretaget ska på 
eget sätt lösa resbehovet om ordinarie fartyg inte kan trafikera. 
I kommande avtal bör tillgänglighetskrav ställas även på 
reservfartyg. 

För att både fartyget för linje 361 och 326 ska få plats vid 
Rönnängs brygga får inte fartyget för linje 326 vara längre än 
25 meter. Det får dessutom inte ha ett djupgående på över 
1,8 meter då det är maxdjup vid vissa av linjens bryggor. Vid 
extremt lågvattenstånd kan även detta djup understigas, men 
vid de fåtal tillfällen som det inträffar trafikeras inte bryggan.

följer också möjlighet att ta ombord mindre gods. Om inte 
behöver det kravställa viss yta för cyklar, mindre gods etc. Det 
gods som i så fall kan hanteras är sådant som kan bäras på 
för hand eller rullas på via varuvagn etc. Västtrafik kommer 
inte kravställa godskran i kommande avtal. Godset kommer 
prioriteras i sista hand, det vill säga persontransportuppdraget 
kommer alltid vara prioriterat. Hur och när gods kan tas 
ombord behöver specificeras i kommande avtal.  

Ordinarie turer ska under normala väderförhållanden kunna 
genomföras med 100% eldrift. Samtliga fartyg ska dock vara 
utrustad med en generator (förbränningsmotor) som kan 
drivas med ickefossilt bränsle vilken kan nyttjas när yttre 
faktorer medför att laddningen inte räcker till, som exempelvis 
vid extremt hårt väder, vid trafik i isförhållanden, vid extra turer 
på grund av ambulanskörning, förstärkningstur eller transport 
till varv etc.

Västtrafik brukar ställa standardkrav på att fartygen ska klara 
upp till 5 cm fast is. För linje 326 kan det eventuellt var aktuellt 
att ställa högre krav på grund av att det kan lägga sig tjockare 
is i vikar med stillastående vatten.

För samtliga linjer föreslås att separata hyresavtal upphandlas 
av Västtrafik för ordinarie fartyg på respektive linje. Dessa 
fartyg tillhandahålls därefter av Västtrafik till trafikföretaget 
via så kallade charteravtal för att nyttjas i trafiken. Skälet till 
förfarandet är att det möjliggör extern finansiering av delar av 
fartygskostnaden för Västtrafik.

12. FORDON OCH MILJÖ | |

Linje Kapacitet Drivmedel Natthamn Övrigt

361 Ca 150 pass El Rönnäng

Ska vara möjligt att ta ombord ambulans 
samt övernattning av jourpersonal. 
Avsikten är att fartyget tillhandahålls av 
Västtrafik via upphandlat hyresavtal.

362 Ca 20 pass El Kyrkesund
Avsikten är att fartyget tillhandahålls av 
Västtrafik via upphandlat hyresavtal.

326 Ca 70 pass El Rönnäng

Max 25 m lång och 1,8 m djup pga infra-
strukturbegränsningar.
Avsikten är att fartyget tillhandahålls av 
Västtrafik via upphandlat hyresavtal.

Reservfartyg 
361 och 326

Ca 100 pass Ickefossilt bränsle
Kravställs 
inte

Tillhandahålls av trafikföretaget

Reservfartyg 
362

Tillräcklig kapacitet för att 
lösa resandebehovet

Ickefossilt bränsle
Kravställs 
inte

Tillhandahålls av trafikföretaget

|
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Under arbetet med förstudien har ett antal 
infrastrukturåtgärder identifierats som nödvändiga att vidta 
och säkra för att Västtrafik ska kunna genomföra och bedriva 
den trafik som föreslås. Nedan följer en sammanställning 
över vilka dessa åtgärder är. I många fall är Västtrafik 
beroende av ett gemensamt arbete med att ta fram beslut 
och lösningar tillsammans med Tjörns kommun. Arbete 
med att ta fram lösningar och beslut på genomförande av 
infrastrukturåtgärder innan trafikstart har därför påbörjats och 
behöver vara säkrat innan upphandlingsdokument för Trafik 
2024 skickas ut.

Natthamn
Natthamn förslås erbjudas i Rönnäng för linje 362 och 326 
samt vid Kyrkesund för linje 362. Samtliga dessa natthamnar 
ska utrustas med infrastruktur för elladdning. Natthamn för 
reservfartyg får trafikoperatören lösa själv. 

Berörda bryggor för natthamn ägs enligt gällande hamnavtal 
utav Tjörns Hamnar AB. I dialog med Tjörns kommun och 
Tjörns Hamnar AB har det framgått att det bör vara möjligt 
att lösa natthamn och elladdning vid föreslagna bryggor. 
Kajen vid Härön fungerar som den är idag, men vid Rönnäng 
kommer kajen behöva byggas om, vilket kommer att ske inom 
ramen för befintligt hamnavtal. Arbete pågår tillsammans med 
kommunen för att försöka lösa detta till trafikstart.

Elförsörjning och laddinfrastruktur
Västtrafik har fört dialog med kommunen och dess elbolag 
om möjligheterna att anlägga och dra fram den infrastruktur 
och effekt i nätet som behövs för att kunna ställa krav på 
elladdning. Det ska vara möjligt att lösa, men kräver investering 
och ombyggnad. Framför allt vid Rönnäng är det ont om 
plats vid bryggan och få ytor tillgängliga att nyttja för denna 
infrastruktur. Arbete pågår och bedöms vara löst till trafikstart.

I Rönnäng behöver elnätet förstärkas med 1 MW, vilket är fullt 
tillräckligt för att ladda 2 fartyg av den storlek som diskuteras. 
I Kyrkesund behöver elnätet inte förstärkas. Dock behöver 
Västtrafik betala en anslutningsavgift.

|
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14
Ekonomiska 
konsekvenser och 
risker

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna förändringar på linje 361 medför en 
produktionsminskning med cirka 33%. Besparingen beror 
främst på reducering av turer tidiga morgnar och sena kvällar 
när få reser, men också turer på dagen för att hinna ladda 
fartyget.

För övriga linjer förblir produktionen ungefär densamma som 
idag.

Omställningen till elfartyg kan medföra en ökad kostnad, 
både för investering i fartyg och laddinfrastruktur. Hur stor 
kostnaden blir beror dock på om statlig medfinansiering 
erhålls eller inte, samt om trafikföretagen behöver köpa in nya 
fartyg eller kan bygga om äldre fartyg till eldrift.

Om fartyget för linje 361 ska kravställas med möjlighet att 
ta ombord ambulans ska Västra Götalandsregionen stå 
för merkostnaden för anpassat fordon samt tillhörande 
jourtimmar med mera.

Risker 
I förstudien har följande risker identifierats:

• Att det kommer bli missnöje med att utbudet på linje 361 
reduceras, framför allt dagtid då många reser. Hanteras 
i första hand genom tidig dialog och kommunikation om 
förändringarna.

• Att inte den infrastruktur som behövs kommer att finnas 
på plats i tid, främst vid Rönnäng. Arbetas dock med 
tillsammans med Tjörns kommun.

• Att det inte finns ett hamnavtal för bryggorna i Kungälvs 
kommun, som säkerställer att bryggorna är i trafikerbart 
skick.

• Att kommande entreprenör inte bedömer dagens bryggor 
för linje 326 som säkra och därmed inte kommer att 
trafikera dem.

• Att det blir svårt att få fram fartyg som klarar kraven för 
framförallt linje 326.

14. EKONOMISKA KONSEKVENSER OCH RISKER |
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