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1. Kartläggning av godsflödet på linje 361 (Rönnäng-Åstol-Dyrön-Tjörnekalv) 

Linje 361 trafikeras sedan 1998 av färjan Hake8ord. Hake8ord är en personfärja som har cer>fikat 120 
passagerare, och har även möjlighet aE ta rullande gods på fördäck (tex. en bil). Färjan är utrustad 
med en däckskran som lyNer upp >ll 500 kg. Högsta lastkapacitet är 3 ton vid s>lla väder.  

Färjan transporterar dagligen gods, vilket kan kategoriseras på följande säE: 

- Livsmedel, Apotek och Post (rullande gods) 

- Övrigt rullande gods. 

- Fordon och släpkärror. 

- KranlyN gods. 

- SamhällsnyWga fordon 

- Behovsmaterial; Material och hjälpmedel genom Hemtjänst och Hemsjukvård samt kommunens 
matlådor  

Transporter av gods och fordon på färjan nyEjas av flera aktörer; privatpersoner, företag, 
entreprenörer från fastlandet, föreningar (t ex väg, - idroEs-,- hamn- och bå]öreningar), olika former 
av räddnings-och sjukvårdstransporter för aE nämna några.  

Livsmedel och Post 

På öarna finns två livsmedelsbu>ker, två restauranger och flera caféer. Varutransporter >ll dessa sker 
uteslutande med färjan Hake8ord. Det kan röra sig om upp >ll eE par hundra ”vagnar” per vecka 
sommar>d och eE treWotal per vecka miE i vintern. Till deEa kommer mjölkleveranser två >ll tre 
gånger i veckan samt leveranser från systembolaget varje vecka. Bröd transporteras dagligen. Även 
avgående och inkommande post och paket >ll och från öarna, transporteras med färjan. I postgången 
återfinns också apoteksvaror. Leverans av mat >ll personer med extrabehov sker också. Dessa 
transporter har prioritet före andra transporter vilket medför aE sommar>d då mängden livsmedel 
ökar sam>digt som passagerarantalet ökar, är eE antal turer miE på dagen frak]ria. Dvs. de är 
reserverade för livsmedel, man kan då inte ta med tex kärror och bilar. 

Övrigt rullande gods 

Denna kategori gods innefaEar allt gods som på eE eller annat säE kan rullas ombord med eltruck, 
pallyNare, säckkärra eller våra egna bagagevagnar. Godset består av allt ifrån pallar med cement, jord, 
torv >ll vitvaror och möbler. För de boende på öarna är deEa det enda säEet aE få hem tex en ny 
diskmaskin. Material >ll Heås återvinningssta>on fraktas med färja som rullande gods eller i fordon. 
Även gods >ll kulturarrangemang såsom utrustning, instrument mm.  

Fordon och släpkärror 

Årligen transporteras sammantaget ca 350-400 bilar och släpkärror trt. (700-800 enskilda 
transporter). Det är främst hantverkare som skall ut >ll öarna för aE göra jobb som använder sig av 
möjligheten aE ta med bilen/arbetsplatsen/lagret över. Möjligheten aE ta med släpkärra används 
mest av privatpersoner för aE få hem tex byggmaterial. Sedan möjligheten aE elda på öarna 
försvunnit eller begränsats har antalet kärror med avfall som transporteras iland, ökat markant. Även 
hantverkare tar över kärror då de gör jobb på öarna. 
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KranlyN gods 

KranlyN gods är främst skrymmande och tyngre gods som inte kan rullas ombord, tex. virkesbuntar. 

Både hantverkare och privatpersoner transporterar dagligen byggmaterial som lyNs ombord, med 
färjan. DeEa är det smidigaste och billigaste säEet aE få ut virke >ll öarna. Påpekas bör aE Tjörnekalv 
helt saknar möjlighet aE rulla iland gods, vilket innebär aE då färjan transporterar gods >ll Tjörnekalv 
behöver det lyNas med kran, fram >ll dessa aE rampen kommer på plats.  

SamhällsnyWga fordon 

Färjan har möjlighet aE transportera utryckningsfordon vilket främst är ambulans (den mindre 
ambulansen). Även räddningstjänsten och VA har ibland med bilar över, samt sjukvårdsfordon från 
öarna. Färjan tar även med begravningsbil vid behov. Hemtjänstpersonal reser med färjan, inte sällan 
med utrustning. Rullstolar, barnvagnar, rullatorer och permobiler transporteras på färjan. De fordon 
som används på öarna för transporter, snöröjning mm, transporteras med färjan då de skall besik>gas 
och servas, också mellan öarna.  

Slutsatser 

SammanfaEningsvis bedöms godsflödet på linjen som omfaEande och hanterbart, med de 
begränsningar och prioriteringar som finns. Färjan utgör någon form av ”väg på vaEen”, och 
sammanfogar på det säEet öarna med den större ön, samt öarna med varandra, vilket gör det möjligt 
aE bo och bedriva näringsverksamhet på öarna året runt. Turismen och de inkomster som denna 
medför är avhängigt denna grundstruktur som det bofasta samhället utgör.   

2. Kartläggning av Färjans samhällsvik4ga verksamhet som väg  

• Färjan utgör öbornas enda ”väg” iland, och mellan öarna.  

• Vårdpersonal inom både den kommunala och regionala vården reser med färjan >ll sina vårdtagare 
samt transporterar hjälpmedel och material med linjen dagligen. Jouren kör personal >ll öarna 
också utanför turlistan, eNer behov och/eller vid utryckningar.  

• Skolbarnen åker med färjan >ll och från skolan.  

• Kommunen kan uppräEhålla ö-bibliotekens verksamhet genom transporter. 

• Postgång och paket transporteras med färjan >ll samtliga öar. 

• Apoteksvaror transporteras med färjan >ll Apoteksombud. 

• Matleveranser av matlådor transporteras från kommunen >ll vårdtagare.  

• Färjan utgör eE led i barnens skolgång som en del av skolskjutsen. 

• Färjan utgör eE led i barnomsorgen som en del av resan >ll förskolan. 

• Många på öarna arbetar skiN i tex industri, vård, omsorg och skola.  

• Öarnas fasta befolkning har jobb som innebär aE de arbetar på OB->d. 
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• Färjan utgör eE led i öbornas deltagande i föreningsliv och samhällsliv, poli>ska möten mm.  

Slutsatser 

Färjan utgör en samhällsbärande väg på vaEen. Den behövs för aE året runt-samhällena på öarna ska 
kunna finnas. Färjan utgör öbornas väg >ll förskolan, skolan, jobbet, sjukhuset, vårdcentralen, andra 
vårdinträEningar, tandläkaren, affären, kommunfullmäk>ge-möten och andra poli>ska möten, >ll 
föreningsliv och sportliv, >ll övriga samhället utanför öarna, och för aE kunna resa mellan öarna med 
mera.  

AE turerna ligger över hela dygnet är avgörande för aE samhällena ska fungera och kunna ha en 
bofast befolkning i alla åldrar.  

AE begränsa turlistan mer än idag slår ut öarnas fasta befolkning. 

Många på öarna arbetar skiN i tex industri, vård, omsorg och skola.  

Öarnas fasta befolkning har jobb som innebär aE de arbetar på OB->d.  

Det finns poli>ska beslut om aE öarna ska leva året runt, om aE hålla de bofasta öarna fortsaE 
levande, och färjan är den grundläggande infrastrukturen för öarna och dess överlevnad.  

Lissabonfördraget, arHkel 174 
Vi refererar Hll EU-fördraget om särskild hänsyn Hll öar. 
DePa ger stat, region och kommun möjlighet aP posiHvt särbehandla ö-bor i sina beslut och 
en skyldighet aP verka för en god bobarhet i skärgården och de bofasta öarna.  

”Lissabonfördraget, ar2kel 174, Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. För a? 
främja en harmonisk utveckling inom hela unionen ska denna utveckla och fullfölja sin 
verksamhet för a? stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Unionen 
ska särskilt sträva eEer a? minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer 
och eEersläpningen i de minst gynnade regionerna. Bland de berörda regionerna ska 
särskild hänsyn tas 4ll dels landsbygdsområden, dels områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och permanenta, naturbe4ngade 
eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, ö-regioner, gränsregioner och bergsregioner.”
  


