
Därför är det viktigt hur Marstrandsfärjan drivs 

 

EXPERTPANELEN FÖR KP-SPALTEN SVARAR PÅ VARFÖR DET ÄR SÅ VIKTIGT HUR MARSTRANDSFÄRJAN DRIVS. 

Dagens inpass kommer från en person som menar att 
Marstrandsfärjans betydelse för utsläppen i ett globalt 
sammanhang överbetonats. Expertpanelen utvecklar varför 
Marstrandsfärjans driftsform ändå är helt central för Kungälvs 
kommun. 
Kan Marstrandsfärjan rädda klimatet? 

Fråga: Hej Expertpanelen! Jag läste ert inlägg i KP om Marstrandsfärjan. Ni 
får det att låta som om färjan står för ett mycket stort utsläpp av koldioxid, 
som är en växthusgas, och får det dessutom att låta som om färjans 
elektrifiering leder till en global minskning av koldioxidutsläppen. 

Jag ser inget fel i att ha eldrift på Marstrandsfärjan men jag tycker att det är 
viktigt att inte uttrycka sig som om denna utsläppskälla skulle ha stor 
inverkan på världens växthusgasproblematik. De största utsläppskällorna 
finns inom industrin. Där finns lösningarna som på sikt kan minska 
utsläppen. 

Svar: Hej och tack för din kommentar! Du har rätt i att i ett globalt eller 
nationellt perspektiv är Marstrandsfärjan en liten utsläppare. Det är sant 
att växthusgaser inte styrs av kommun- eller landsgränser. Trots det ser vi 
det som angeläget att snarast ställa om Marstrandsfärjan till eldrift. Det 
finns flera anledningar till det. 



Omställning behövs på alla nivåer; globalt, nationellt, regionalt och lokalt. 
Sverige har målet att vara fossilfritt 2045. I Västra Götaland har vi glädjande 
nog ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska 
vi vara en fossiloberoende region, alltså om 8 år. Vad kan vi göra i Kungälvs 
kommun? Hur kan vi bidra? 

Omställningen omfattar alla aspekter av samhället. Näringslivet är en stor 
och viktig del och på många håll jobbar man tack och lov hårt och 
framgångsrikt för att hitta nya klimatvänliga lösningar. Kommunen är en 
annan viktig spelare. Främst tänker man kanske på uppgifter som 
myndighetsutövning och som förvaltare av kommunala verksamheter, men 
kommunen behöver också agera som kunskapsspridare och föredöme. 

Färjan trafikerar det förmodligen största och viktigaste turistmålet i 
kommunen – Marstrand. Här har kommunen chansen att öka farten i 
klimatomställningen och göra en konkret och påtaglig förbättring för 
invånare och besökare. Tänk att kunna besöka Marstrand en varm och solig 
sommardag med glitter i havet utan att buller och tjock illaluktande rök från 
färjan ligger som en mörk filt över upplevelsen! För en framåtblickande 
kommun finns det ett stort symbolvärde i att transporten till kommunens 
främsta turistattraktion sker på ett klimatsmart sätt! 
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