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Eldrift på Marstrandsfärjan / Omställning Kungälv  

Rapport för 2021 + januari 2022 

Anna Eklöf Valdes sammankallande, Hellevi Pernmyr, Inger Wessel, Mats Wahlqvist, Thomas 

Karlsson. 

Juli /Augusti 2021 

• Omställning Kungälv startade sommaren 2021 en kampanj under mottot ”Inför eldrift på 

Marstrandsfärjan NU!” . M-färje-gruppen startade och planerade en namninsamling i Marstrand. 

Vi tog bilder på M- färjan, arbetade fram text, skyltar och namnlistor. 

 

• Marstrandsfärjan står för hela 40 % (!) av de fossila utsläppen från Kungälvs kommuns 

verksamheter. Utsläppen har ökat under senare år- se bild. Siffran beräknas på tankade liter 

diesel.  Enligt riktlinjer från Västra Götalandsregionen måste man måste åtgärda problemet senast 

2030. Det finns numera allt fler el-färjor, exempelvis färjan i Kornhall och den mellan Hälsingborg 

och Helsingör.   

• I augusti stod vi på kajen i Marstrand och samlade in namn. Sju personer deltog i 

namninsamlingen på Marstrand helgen 14-15 augusti. Vi fick en mycket positiv respons av flera 

boende på Koön och Marstrand. 

• Flera boende berättade också att de störs av diesellukt och buller från fossil-färjan. 

• Vi uppvaktade flera näringsidkare i Marstrand i omgångar och de välkomnade våra namnlistor. Vi 

skrev också insändare och genomförde politikerdialoger, allt med sikte på en snabbare övergång 

till eldrift. 
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Ann-Sofie Wahlqvist och Anna Eklöf Valdes samlar namnunderskrifter i Marstrand augusti 2021. 

• 16 augusti fanns en rapporterande artikel i Kungälvsposten (KP), på vårt initiativ. 

https://www.kungalvsposten.se/nyheter/lyckad-namninsamling-f%C3%B6r-eldrift-av-

marstrandsf%C3%A4rjan-bra-gensvar-1.52976052 

 

September/Oktober  

• Inger Wessel gjorde under sensommar - höst upprepade påstötningar med samtal och namnlistor 

hos flera näringsidkare i Marstrand som varit positiva till att bidra. 

• Flera opinionsbildande insändare i KP, om eldrift av M- färjan har skrivits i gruppen under denna 

period.  

• 7 oktober, kommunstyrelsemöte. Pierre Rehnlund från Omställning Kungälv ställde en 

interpellation om M- färjan. Ordf Miguel Odhner gav då ett nytt besked: Man planerar nu för att 

ha eldrift på M- färjan 2024/2025, dvs fem år tidigare än 2030, - som tidigare angivits. 

• 15 oktober. En namninsamling riktad mot gymnasieungdom och besökare på skola och bibliotek 

vid Mimers Hus genomfördes av Thomas Karlsson och Mats Wahlqvist. 

November/december 

• 2 december. Insamlade namnlistor med 1350 namn överlämnades till den politiska ledartrojkan i 
Kungälvs kommunhus. 

•  Politikerna bekräftade att man siktade på en elfärja 2024/25 och att tjänstemännen nu skulle ta 

över och förbereda detta. 

• Händelsen bevakades av Kungälvsposten som även intervjuade oss. En artikel med bild på 

överlämnandet publicerades i KP. 

 

https://www.kungalvsposten.se/nyheter/lyckad-namninsamling-f%C3%B6r-eldrift-av-marstrandsf%C3%A4rjan-bra-gensvar-1.52976052
https://www.kungalvsposten.se/nyheter/lyckad-namninsamling-f%C3%B6r-eldrift-av-marstrandsf%C3%A4rjan-bra-gensvar-1.52976052


3 
 

Januari 2022  

• 26 januari. Uppföljningsmöte hos Anders Holm, tf sektorschef  teknik/service/planering/fastighet, 

Kungälvs Kommun (AEV,MW). Han bekräftade beskeden och berättade att man nu arbetar med 

att kontraktera en konsult, för att göra en nödvändig förstudie.  

• Största utmaningen är enligt Anders Holm att hitta bästa möjliga system-lösning, avseende: a) 

miljökraven b) hög kapacitet c) hög driftsäkerhet d) förbättrad arbetsmiljö för färjepersonalen. 

Dessa behov skall tillgodoses inom en genomförbar kostnadsram.  

• Maximalt stödbelopp för projektet från Västra Götalandsregionen är 25 Mkr dvs hälften av 

projektmedlen, upp till totalt 50 Mkr. 

• Det var ett bra möte, vi skall ha mailkontakt med Anders Holm i vår och planerar ett uppföljande 

möte i juni.   

 

Kommentar: Marstrandsfärjan är ett konkret och begripligt exempel på ett allvarligt fossilutsläpp i 

kommunen- som går att åtgärda. Vi tror att vår opinionsbildning har haft effekt. 

 / För M- färjegruppen, Mats Wahlqvist 2022-02-12  

 

 

 


