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Trafikverket  
 

Yttrande över Trafikverket Region Syd PM om förändring av den en-
skilda färjeleden mellan Gränna och Visingsö till allmän färjelinje  
 
Ändring till allmän färjelinje 
Trafikverket medger i sitt översända PM att Visingsöleden uppfyller samtliga kri-
terier för att bli allmän färjeled, då den behövs för allmän samfärdsel. Samtidigt 
anges att förutsättning för att linjen ska bli allmän är att avgifter fortsatt kan tas ut 
samt att ett förturssystem införs (åtminstone under sommarperioden). Även rädd-
nings- och säkerhetsaspekterna samt risken för belastning på det småskaliga väg-
nätet anförs som skäl till att avgifter och förtur fortsatt bör råda. Då Trafikverket 
inte har rådighet över dessa beslut och en prövning inte kan göras förrän färjelin-
jen blivit allmän förordar man att färjelinjen förblir enskild.  
 
Trafikverkets skäl till att färjeleden inte ska bli allmän är närmast att man inom 
den egna organisationen inte har full rådighet över de osäkerhetsfaktorer som upp-
står vid övergång till allmän väg. Det är dock så att staten genom sina myndighe-
ter har full rådighet över samtliga osäkerhetsfaktorer. Trafikverkets argumentation 
är direkt i strid med proposition 2005/06:160 ”Moderna transporter” samt in-
gången avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket, bilaga 1. Redan 
Trafikverkets konstaterande av att Visingsöleden behövs för allmän samfärdsel ut-
gör grund för att besluta om konvertering till allmän linje. Att ställa krav på att 
närmast få bindande förhandsbesked avseende avgifter och förtur och att Trafik-
verket inte råder över besluten är inte hållbara argument. Att Trafikverkets in-
vändningar inte är hållbara framgår även av vad  Länsstyrelsen anför i sitt yttrande 
till Trafikverket 22-03-17. 
 
”Länsstyrelsen anser att Visingsöleden behövs för allmän samfärdsel och konsta-
terar också att ett statligt huvudmannaskap för leden överensstämmer med inten-
tionerna i regeringens proposition 2005/06:160 där frågan om huvudmannaska-
pet för Sveriges färjeleder tagits upp. 

Statens kostnader bedöms öka om färjan blir statlig och därmed avgiftsfri. Om 
bokningsmöjlighet och förtur försvinner kan tillgänglighet och trygghet för bo-
ende och verksamma på Visingsö försämras. Detta kan dock åtgärdas genom att 
Transportstyrelsen inför förtursystem och att fler turer sätts in vid behov främst 
under sommarmånaderna. Förutsättningarna för detta behöver beaktas vid en 
kommande sakprövning av ärendet.  

Om systemet med bokning, förtur och avgifter försvinner samtidigt som kravet 
ökar på att sätta in extra turer så riskerar trafiken med bil på Visingsö att öka. 
Ökad fordonstrafik riskerar att medföra en ökad belastning på riksintressen och 
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miljö, men denna påverkan prövas i särskild ordning ifall nya planer behöver tas 
fram eller ändras. 

Med beaktande av ovan, och särskilt Transportsstyrelsens möjligheter att pröva 
frågan om förtur, menar Länsstyrelsen att det finns tillräckliga skäl för att Vi-
singsöleden ska kunna ändras till allmän väg.” 

Staten måste ta sitt ansvar för de delar av vägnätet som behövs för allmän sam-
färdsel. Visingsöleden utgör en del i det allmänna vägnätet. Om ändringen till all-
män linje får betydelse för andra myndigheter åvilar det väghållaren att arbeta för 
att få till bra framtida lösningar. Detsamma gäller ekonomiska effekter då det inte 
kan åvila en kommun att finansiera vägnät som rätteligen ska vara statliga. Vid en 
övergång till allmän linje åvilar det väghållaren att initiera frågan om förtur hos 
Transportstyrelsen. 

Trafikprognos och kostnader 
Under sommaren 2022 har, på uppdrag av Trafikverket, en ny trafikprognos för 
2030 tagits fram av en oberoende konsult. Kommunen har beretts tillfälle att yttra 
sig över prognosen vad gäller bland annat kapacitet på färjorna under hög respek-
tive lågsäsong. Trafikprognosen visar att färjekapaciteten är att bedöma som till-
räcklig 2030 om man inför 30-minuters trafik vid toppar året runt förutsatt att av-
gift kvarstår. Utan avgift förekommer ett antal timmar då färjorna är överbelastade 
och resenärer med fordon missar färjan. Trafikprognosen visar att även oavsett av-
gift kommer behovet av utökad kapacitet på färjeleden vara aktuellt redan år 2030. 
Detta innebär sannolikt investeringar i en ny färja alternativt ombyggnad av och 
utökning av kapacitet på reservfärjan Christina Brahe, samt att samtliga tre färjor 
trafikerar färjeleden under belastningstoppar. Denna typ av uppskalning av verk-
samheten är oerhört personal- och kostnadsdrivande. Kommunen kommer att stå 
med ytterligare kostnadsökningar som även innebär viss anpassning av färjor vid 
fortsatt huvudmannaskap. Det är orimligt att kommunen ska bära dessa kostnader 
när färjeleden uppfyller alla krav för att vara en allmän färjeled. Trafikverkets ar-
gument om avgift får inte stöd i trafikprognosen som visar att oavsett avgift kom-
mer kapacitet på färjeleden att behöva utökas redan år 2030.   
 
Med anledning av den senaste tidens kostnadsökningar beräknas budgeten för fär-
jeleden år 2023 ligga på en nivå om ca 83 mnkr jämfört med 67 mnkr 2022. Mer-
parten av dessa kostnader är relaterade till bränsle men även 10-års underhåll på 
huvudfärjan Braheborg. De signaler som Trafikverket Enskilda vägar skickat hi-
storiskt, när det gäller hur stor andel av färjeledens kostnader som ska täckas av 
bidrag, har varit att bidraget minskats flera år i rad. I nuläget utgör bidraget till 
kommunen 80% av driftskostnaderna medan Förordning (1989:891) om statsbi-
drag till enskild väghållning medger att bidraget kan uppgå till 83% och vissa i 
särskilda fall 85%. I förordningen anges också att § 17 a ”Vid fastställandet av 
driftbidrag till en färjled skall Trafikverkets region utöver vad som anges i 2 § 
även beakta väghållarens möjligheter att täcka kostnaderna med hjälp av avgifter 
från trafikanterna”. De senaste åren har kostnaderna för färjeleden uppgått till ni-
våer som inneburit att kostnaderna behövt täckas av tillskjutna skattemedel då bi-
draget från Trafikverket inte har täckt helheten trots goda intäkter från resenä-
rerna. För 2019, 2020 och 2021 har kommunen behövt tillskjuta sammanlagt 3,9 
mnkr. Detta drabbar Visingsöborna dubbelt då de förutom att behöva betala avgift 
för att åka med färjan även drabbas skattemässigt som en del av skattekollektivet. 
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Det är orimligt att kommunens skattebetalare ska bära kostnaderna för färjeleden 
när den uppfyller alla krav för att vara en allmän färjeled.  

Proposition Moderna transporter 2005/06:160 
Det ska erinras om att vad som anges i proposition Moderna transporter 
(2005/06:160) alltjämt är aktuell för prövning av om en färjelinje ska bli allmän. I 
propositionen (sid 269 f) angavs att beslut om allmänt huvudmannaskap för en 
färjeled borde fattas utifrån kriterierna trafikmängd och trafikens sammansättning, 
där ett så kallat trafikmängdskriterium borde vara vägledande. Utredningen fö-
reslog att enligt detta kriterium borde vägfärjor med en trafik över 50 fordon per 
årsmedeldygn i de flesta fall vara allmänna. Färjeleder med tekniska installationer 
av sådan storlek och trafik av sådan omfattning att de kan jämställas med de all-
männa färjorna borde överföras till dåvarande Vägverkets (numera Trafikverkets) 
ansvar.  
 
Färjetrafiken mellan Visingsö och Gränna uppfyller med råge de krav som angavs 
i propositionen för att en färjelinje skall bli allmän. Det angavs att den vid tiden 
befintliga förtursregleringen borde kunna användas för det fall att en enskild 
färja som övergick till statlig väghållning hade behov av att ges möjlighet till 
förtur för viss trafik. Även i dessa delar är propositionen alltjämt aktuell och re-
levant. 
 
Vägnät Visingsö 
I propositionen Moderna transporter angavs att behov av allmän samfärdsel var 
ett tungt vägande skäl för att en färjelinje ska vara allmän. Trafikverket argu-
menterar närmast för det motsatta, vilket inte är en hållbar argumentation. Av 
nedanstående karta som Trafikverket tagit fram framgår att det allmänna vägnä-
tet på Visingsö i stort sett är en väg med staten som väghållare. Bilden visar tyd-
ligt att kommunen idag ansvarar för en vägsträckning som med all tydlighet 
borde vara statlig för att knyta ihop det vägnät som staten ansvarar för.  
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Sammanfattningsvis 
Trafikverket medger att Visingsöleden uppfyller samtliga kriterier för allmän 
väg/färjeled, eftersom den behövs för allmän samfärdsel. Trots detta förordar Tra-
fikverket att färjetrafiken inte blir allmän då det råder osäkerhet avseende avgifter 
och förturssystem. Trafikverket hävdar att då de inte har rådighet över dessa be-
slut och då det kan prövas först om linjen blir allmän kan den av det skälet inte bli 
allmän. Trafikverkets resonemang är ett cirkelresonemang som i praktiken uteslu-
ter att färjelinjen kan bli allmän då det krävs att Trafikverket först får beslut som 
kan erhållas först då linjen blir allmän.  

Trafikverkets argumentation står direkt i strid med proposition 2005/06:160 och 
den mellan kommunen och Trafikverket ingångna avsiktsförklaringen. Att Trafik-
verkets argument inte är hållbara understryks av Länsstyrelsens bedömning av att 
det finns tillräckliga skäl för att Visingsöleden ska ändras till allmän väg. Såväl 
kommunen som Länsstyrelsen konstaterar att det finns relevanta regelverk för att 
hantera frågan om förtur och att extra turer kan sättas in under sommarmånaderna. 
Det är mot bakgrund av ovanstående svårt att uppfatta Trafikverket på annat sätt 
än att man även i framtiden önskar övervältra kostnader på Jönköpings kommun 
för en färjelinje som rätteligen ska vara statlig.  

Kommunen vidhåller att den enskilda färjeleden Visingsö-Gränna ska ändras från 
enskild till allmän då alla förutsättningarna för detta är uppfyllda.  

JÖNKÖPINGS KOMMUN 
 
 
 
Ann-Marie Nilsson   Johan Fritz  
Kommunstyrelsens ordförande    Stadsdirektör  
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