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1. Inledning
Dokumentet innefattar regler för den gods- och fordonsfärjetrafik som sker med Kungälvs
kommuns färjor.

2. Relation till andra styrdokument
Dokumentet är relaterat till Taxa för Marstrands hamnområde. Dnr KS2015/1950

3. Syfte
Syftet med dokumentet är att klargöra regler för gods- och fordonsfärjetrafiken med
Kungälvs kommuns färjor.

4. Mål och viljeinriktning
Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt
upprätthålla säkerhet på färjor samt i Marstrand

5. Regler
a.

För persontrafik gäller taxebestämmelser som utfärdas av Västtrafik AB.

b.

Trafiken ska upprätthållas så att bestämmelserna i gällande förordningar och särskilda
av Transportstyrelsen utfärdade regler uppfylls. Färjorna ska vara besiktigade och
försedda med giltiga certifikat.

c.

Trafiken ska ombesörjas av kommunstyrelsen eller av annan som kommunstyrelsen
utser.

d.

Tjänstgörande färjepersonal ska bära synlig beteckning som anger dennes befattning.

e.

Om förare bryter mot gällande kommunal författningssamling kan tjänstgörande
befälhavare förbjuda överfart på färjan.

f.

Fordonsförare ska göras uppmärksamma på att hela Marstrandsön är gågata och
fordon skall framföras i gång fart. I och med det har fordonsförare väjningsplikt mot
gående.

g.

Till Marstrandsön får endast överföras fordon i nyttotrafik. Behörig nyttotrafik är:
 Fordon som nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods.
 Fordon som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast
eller lös egendom.
 Fordon som används för sjuktransporter och transporter för personer med
funktionsnedsättning.
 Utryckningsfordon.
 Begravningsbil.

h.

Hästar ska förvaras i en djurtransport på färjan
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i.

Larvfordon, bussar, motorcyklar samt moped klass 1 får endast trafikera
Marstrandsön efter särskilt tillstånd av Hamnverksamheten.
Ansök på blankett 80-01, handläggningstid tillkommer.
Tillståndsavgift för motorcyklar och moped klass 1 framkommer i Taxa för Marstrands
Hamnområde KS2015/1950

j.

På Marstrandsön boende mantalsskrivna personer har rätt att anskaffa 2 klippkort om
vardera 6 resor/år per hushåll/fastighet för transport av fordon.
På Marstrandsön fastighetsägande säsongsboende personer har rätt att anskaffa 1
klippkort om 4 resor/ år per hushåll/fastighetför transport av fordon.
Korten ska användas för privat bruk, är personliga och får ej överlåtas.
Ansök på blankett 80-04. Missbruk av kort kan leda till indragning.

k.

Fordonsfärjetrafiken ska upprätthållas under följande tider:
16 augusti- 14 juni
Måndagar-fredagar(helgfria) kl. 06.00-18.10
Lördagar kl. 06.00-14.10
15 juni-15 augusti
Måndagar-lördagar (helgfria) kl. 06.00-11.25
Undantagna är fordon med boendekort, lastmopeder, mopeder klass II, cyklar,
utryckningsfordon och begravningsbil.

l.

Dispens kan i undantagsfall ges för resor under tiden 15 juni – 15 augusti gällande
måndag-fredag kl. 11.25 - 18.10, lördagar kl. 11.25 - 14.10. Handläggningsavgift
framkommer i Taxa för Marstrands Hamnområde KS2015/1950
Ansök på blankett 80-02.
För näringslivet särskilt viktiga godstransporter, före eller efter ordinarie färjetid, kan
beviljas efter särskild framställan. Beställningen ska ske i förväg och därvid ska styrkas
att transporten ej utan svårighet kan förläggas till ordinarie färjetid.
Ansök på blankett 80-01.
Kommunen fritar sig från varje ansvar i händelse av uppkomna hinder för trafiken
såsom ogynnsamma väderleksförhållanden, haverier eller andra orsaker utom
kommunens kontroll.
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6. Levandegöra
Regelverket antas av kommunstyrelsen och efter antagande så återfinns dokumentet på
hemsidan.

7. Uppföljning
Regler för gods och fordonsfärjetrafik med Kungälvs kommuns färjor skall uppdateras var
fjärde år.

8 Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingar om dispens, tillstånd och beställning av färjetransport kan fås av
Hamnverksamheten eller via hemsidan: www.kungalv.se.
Ansökan skickas till:
Hamnkontoret
Hamngatan 33
442 67 Marstrand
För allmän kännedom återfinns regler på www.kungalv.se samt tillhandahålls på
Hamnkontoret.
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