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Ert ärendenummer: TRV 2021/52609 

Yttrande angående ansökan om förändring av den enskilda 
färjeleden mellan Gränna och Visingsö till allmän färjeled, 
Jönköpings kommun, Jönköpings län 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets promemoria, avseende förslag om 
ändring av den enskilda färjeleden mellan Gränna och Visingsö till 
allmän färjeled, för yttrande. I promemorian har Trafikverket föreslagit 
att den enskilda färjeleden mellan Gränna och Visingsö även i 
fortsättningen ska vara enskild.  

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i frågan. Yttrandet tillställdes 
Trafikverket den 17 mars 2022. 

Länsstyrelsens inställning 
Länsstyrelsen vidhåller att färjeleden behövs för allmän samfärdsel och 
att väghållarskapet således bör ändras i enlighet med det som framgår av 
regeringens proposition 2005/06:160 Moderna transporter. 
Länsstyrelsen anser även att det finns åtgärder som kan vidtas för att 
främja hållbart resande och därav begränsa bilanvändningen på 
Visingsö. 

Motivering 
Färjeleden bedöms av alla parter uppfylla kraven för allmän samfärdsel. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län anser därav att väghållarskapet ska vara 
allmänt och att det inte är förenligt med regeringens proposition 
(2005/06:160 Moderna transporter) att lägga över ansvaret för en statlig 
angelägenhet på en enskild kommun.  

Den trafikprognos som tagits fram under 2022 visar på att 
fordonstrafiken på Visingsö förväntas öka i samtliga scenarier till 2030. 
Att ha en avgift på färjeleden har en viss trafikreglerande effekt. 
Länsstyrelsen håller med om detta och ser farhågor med att trafiken ökar 
kraftigt på vägnätet på Visingsö. Med detta sagt anser Länsstyrelsen att 
en viktig aspekt, som inte berörs i trafikprognoserna, är de insatser som 
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kan genomföras för att främja hållbara transporter som kan minska 
bilanvändningen och således även negativa miljöeffekter på ön. Detta 
kan handla om pris och möjlighet för parkering, marknadsföring av ön 
som cykel-ö samt trängselavgifter. 

Länsstyrelsen ser även fortsatt en fördel med ett förtursystem för att 
underlätta för de som bor eller arbetar på Visingsö, främst sommartid. 
Frågan om förtur kan prövas av Transportstyrelsen, vilket ger 
förutsättningar för att tillgodose de boende och näringsidkarnas behov. I 
Trafikförordningen (2022:1720) 11 kap. 7 § framgår att […] 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med 
färja för trafikanter som under större delen av året utnyttjar färjeleden 
till och från sin fasta bostad eller andra trafikanter om det finns 
särskilda skäl. Transportstyrelsen har i remissvar, daterat den 10 
november 2022, förklarat hur de uppfattar bemyndigandet om särskilda 
skäl. I remissvaret förtydligar Transportstyrelsen att föreskrifter om 
förtur på grund av kapacitetsproblem bör avse färjeled med tillfälliga 
kapacitetsproblem och att andra, mer permanenta kapacitetsproblem, i 
första hand bör lösas på annat sätt som inte särbehandlar delar av den 
allmänna samfärdseln. I de trafikprognoser som tagits fram om 
fordonstrafiken på Visingsö framkommer det att maxkapaciteten på 
färjeleden överstigs, sommartid under turistsäsongen. Länsstyrelsen 
menar på att en enhetlig rättstillämpning av förordning borde innebära 
att det finns skäl för förtursbeslut på färjan då det är många bofasta med 
permanent pendlingsbehov i kombination med ett konstaterat underskott 
på färjeplatser under sommarmånaderna, samt att färjelinjen av alla 
parter bedöms uppfylla kraven på allmän samfärdsel.  

För det fall Transportstyrelsen inte beslutar om förtur bör Trafikverket 
kunna vidta åtgärder som krävs för att avlasta färjelinjen vid perioder av 
hög belastning.  

Om bilanvändningen på Visingsö ökar, trots att åtgärder för hållbart 
resande vidtas, och det statliga vägnätet behöver förstärkas kommer 
påverkan på riksintresse och miljöeffekter att prövas i en eventuell 
vägplan. Länsstyrelsen vidhåller att det inte i detta läge går att göra en 
fullständig bedömning av vilka konsekvenser ett förändrat 
huvudmannaskap kan få för berörda riksintressen och inte heller föregå 
en eventuell framtida prövning.  

Sammantaget anser Länsstyrelsen att huvudfrågan i ärendet är att 
färjeleden uppfyller kraven på allmän samfärdsel och att det således 
åligger staten att ta över väghållarskapet.  
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av avdelningschef Emma Willaredt med 
samhällsplanerare Clara Gyllström som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också enhetschef Hanna Ekner medverkat.  
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