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ÖNSKEMÅL PÅ EN NY HOLMÖFÄRJA FRÅN 
HOLMÖBORNA PÅ MÖTE 21/11 -12 

 

 

En ny färja till Holmön bör klara följande 
- En bensinbil utan släp 
- Göra högre fart, minst 12 knop 
- Bättre motorstyrka (K-E; kan påverka antal besättningsmän) 
- 100 passagerare är för lite med tanke på sommarturisterna 
- En slamsugare, 18 – 20 ton, ca 9 meter lång 
- Cementbil 
- Skogsmaskiner 
- Brandbekämpningsresurser vid storbrand 

 
Övriga synpunkter: 

- Olika passagerarcertifikat och besättningsstorlek sommar och vinter 
- Det tar mer tid att landa och starta den stora svävaren 
- Gör en riskanalys för den stora svävaren, inga fartyg i närheten 
- Vintersvävaren är för liten och tål inte den ojämna isen 
- Hur klara sophantering vintertid? 
- Umeva har ca 48 sopcontainrar/år 
- Många åker skoter på vintern, därför lågt antal färjeresenärer 
- Tidtabellen med glesa turer och dålig samordning med kollektivtrafiken påverkar 

antal besökare till Holmön. 
- Thorbjörn ansåg att det var för högt räknat på den stora isbrytaren 
- Thorbjörn framförde att det måste få kosta med Holmöborna 
- Skynda på med beställning för just nu är det låga priser från varven. 
- Satsa inte för fjuttigt 
- Hur sker finansieringen är det andra än TRV som bekostar investeringen för ny 

färjförbindelse 
- Riskanalys saknas i ställningstagandet  
- Önskemål ett fartyg för > 200 pax och lastutrymme för timmerbil 
- En färja för > 100 pax med fler besättningsmän under sommaren och < 100 pax under 

vinter halvåret. 
- Boknings av platser på färjan önskas 
- För alternativet lilla isbrytaren fanns önskemål 4 bilar, större lastutrymme och kylrum 
- Hur fungerar förbindelserna om 10 år respektive 30 år 
- Det har tagit lång tid innan nytt förslag till lösning av färjetrafiken  
- Saknar kostnader per passagerare och avstånd för färjled 

 
- Få en bra trafiklösning som håller i framtiden minst 30 år 
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Datum 
2012-11-20 

   

 

 

 

Holmöborna fick två veckor att skicka in kompletterande synpunkter, till 5/12. 
 
Färjan Sanna kommer att trafikera leden i ca två under våren 2013  
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HOLMÖNS FRAMTIDA TRANSPORTMEDEL! 
 
Det framtida transportmedlet till Holmön är av utomordentlig vikt för samtliga 
resenärer och företag med anknytning till ön. Vid det allmänna informationsmötet den 
21 november 2012 presenterade Trafikverket en utredning sammanställd av firman 
WSP i Stockholm. 

Trafikverkets presentation 

Det är mycket positivt att Trafikverket seriöst granskar och tillsätter en utredning för 
att på allvar lösa Holmöns framtida transporter. Vi välkomnar även att man nu 
planerar bygga en färja för Holmöleden. Våra uppfattningar går isär om vilka behov 
den nya färjan skall uppfylla. Den färja som skall byggas bör planeras att utgå ifrån 
de fysiska förhållanden som råder på Kvarken, dessutom bör den byggas utifrån de 
behov resenärerna har och möta det moderna samhällets krav på en bra samfärdsel 
mellan fastlandet och Holmön. WSP´s utredningsmaterial baseras på Trafikverkets 
givna förutsättningar, som baserats på dagens kapacitet och inte innefattat någon 
reell utvecklingspotential. För att få en säker och pålitlig service 30 – 35 år framåt i 
tiden krävs betydligt mera fakta och bredare underlag. 

Viktiga synpunkter på kriterier som bör styra arbetet 

Nedan utomordentligt viktiga synpunkter bör beaktas för att få en långsiktigt 
funktionell- och ekonomisk trafik över det oroliga och den ibland isbelagda Norra 
Kvarken till Holmön. 
• Holmön skall leva vidare med en året runt boende befolkning, som ska kunna öka 

i antal. 
• Avskrivningen på den nya färjan är 30-35 år. Under så lång tidsrymnd måste även 

meterologiska hänsyn beaktas. Dagens forskning visar att intensivare oväder 
kommer att utvecklas i framtiden. En större färja klarar försämrade 
väderförhållanden bättre än en mindre färja. 

• En färja är det enda transportalternativ som kan möta Holmöns transportbehov. 
• Leden är 5,2 nautiska mil, vilket innebär att farten bör vara 12 knop för att 

enkelresan inte skall ta mer än högst 30 minuter att genomföra vid normalt väder. 
• Färjan skall kunna bryta is. Färjans storlek är viktig för att klara grövre is. 

Målsättningen skall vara året runt trafik. Högsta isklass erfordras och krävs. Om 
Byviken stängs av is kan färjan angöra tillfällig iskaj, varifrån isväg upprättas till 
Holmön. 

• För att förenkla angöring och ombyggnationer i hamnarna bör färjan konstrueras 
så att den inte behöver vända. Fordon bör kunna köra rakt igenom färjan vid på- 
och avkörning. 

• Färjan bör förses med miljögodkända motorer med tillräcklig styrka för året runt 
trafik. 

• Innan nedklassningen av Helena Elisabeth var passagerarkapaciteten 173 
passagerare och den var frekvent för låg under högsäsong och helger med 
dubblerade turer som följd. Passagerarkapaciteten bör vara 200 personer, för att 
klara årets trafiktoppar och för att möjliggöra en ökad inflyttning. Vi siktar på 200 
året runt boende och ett ökat antal besökare/turister. 

• Färjans lastkapacitet bör anpassas så att den kan lasta alla typer av tunga 
enheter som behövs för att betjäna ett samhälle, ex. utryckningsfordon, 
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gruskrossar, tankbilar och timmerbilar dessutom personbilar och annat rullande 
gods. Färjans körfältslängd bör anpassas efter detta behov. Anslutningsvägarna 
till färjan på båda sidor är klassade för BK2 belastning, vilket innebär att även 
färjan skall konstrueras därefter. 

• Norra Kvarken drabbas ibland av dåligt väder, därför är färjans storlek viktig för att 
klara grov sjö och hård vind med last. Lämpliga hjälpmedel bör även installeras 
för lugnare gång i dåligt väder. 

• Det är nödvändigt att transporter av matvaror kan ske med obruten kylkedja och 
att utrymmen med värme finns för matvaror/gods under vinterhalvåret. 

• Färjan skall vara allergi- och handikappanpassad. 
• Ombord skall finnas toaletter och även utrymmen för husdjur. 

Färjornas bemanning 
Efter våra otaliga kontakter med Sjöfartsverket betvivlar vi att någon av de föreslagna 
färjorna i utredningen blir godkända med mindre än tre mans besättning. 

Terminaler på båda sidor 

Åtgärdsanpassningar krävs både på Holmön och i Norrfjärden för att få säker på- och 
avfart från färjan för gående och fordon. Dessutom behöver parkeringsytorna 
utvidgas. Anslutningstrafik från/till färjan med allmänna transportmedel måste 
säkerställas. 

Vägnät på Holmön 

Fordonstillgängligheten på färjan bör begränsas så att trafiktätheten på ön inte ökar, 
även om en större isbrytande bilfärja upprätthåller trafiken. Olika begränsningar kan 
tillämpas. Ingen ökad vägkostnad bör uppstå genom den nya färjan annat än i 
anslutning till de nya färjelägena. 

Isbrytning i västra Kvarken 

Isrännan i Västra Kvarken i nord/sydlig riktning, bör även fortsättningsvis inte brytas. 
Den farleden används mycket sällan även sommartid, endast 1-3 fartyg passerar 
varje vecka. Farleden öster om Holmöarna blir kortare för större delen av 
fartygstrafiken. Det underlättar även för isbrytarna om Västra Kvarken är avstängd 
under isperioden (endast en farled behöver hållas öppen). 

Färjans turlista 

Turlistan är av utomordentlig vikt och den skall baseras på resenärernas behov. Den 
skall göra det möjligt för den arbetsföra befolkningen att pendla till/från Umeå/Holmön 
för arbetstid 07-16 och 08-17. Behovet av skolskjuts måste också tillgodoses. 
Kvällsturer med beställningssystem bör även övervägas. 

Statistik av resenärerna 

Att statistiken för resande idag visar en hög frekvens, 38.500 pass, är 
anmärkningsvärt efter de otaliga driftstörningar vår nuvarande färja varit utsatt för. 
Det visar på Holmöns stora dragningskraft. Om syftet är att tillgodose en långsiktig 
transportlösning för Holmön kan man inte basera denna på en resande statistik som 
bygger på den nuvarande transportsituationen. Den nya färjan kommer att tillföra 
utvecklingspotential. 
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Norra Kvarken 

Är sedan urminnes tid känt för sin besvärliga sjö, kraftiga stömmar, is och hård vind. 
Från Haparanda i norr till Stockholm i söder finns det mycket få fartyg som kan 
transportera skrymmande och tyngre gods. Det finns alltså inga reservfärjor i 
närområdet för tyngre transporter. Därför är det av yttersta vikt att Holmöfärjan klarar 
dels de rådande förhållanden på Kvarken och dels allt som behöver transporteras 
till/från ön. 

Ekonomisk kommentar angående den större isbrytande färjan 

Vi upplever att WSP´s ekonomiska redovisning inte ger en rättvisande bild av den 
förväntade beställningskostnaden. Kostnader för vändningspirar på 20 milj. bör 
kunna undvikas med den föreslagna funktionen hos den nya färjan. Med dagens 
ekonomiska situation med låga priser på byggnation och stål bör priset på den 
nybyggda isbrytande färjan bli lägre än vad WSP anger., vilket innebär att 
investeringskostnaden, med en avskrivningstid på 30-35 år, bantas avsevärt. 

Samverkansgrupp 

För fortsatt fruktbar dialog föreslår vi att en samvekansgrupp inrättas. Holmöns I.S.-
grupp, förstärkt med Stellan Lundberg, är villiga att medverka i en sådan 
samverkansgrupp för att assistera Trafikverket i det fortsatta planeringsarbetet. 

Summering 

Vi har i denna kommentar försökt peka på de transportbehov som skall bemästras av 
den nya färjan. Vår målsättning är att få en säker, väl fungerande året runt service till 
bäst möjliga kostnad. I helhetslösningen ingår även terminalerna och 
anslutningsmöjligheterna. 
 
 
 
Holmön 25 november 2012 
 
 
 
 
.......................................  .......................................... 
T. Lindberg    O. Nygren 
 
 
 
......................................   .......................................... 
W. Holmberg   G. Larsson 
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Från: bo.gunnar.pettersson@bredband.net [mailto:bo.gunnar.pettersson@bredband.net]  
Skickat: den 4 december 2012 21:16 
Till: karl-erik.hermansson@trafikverket.se 
Ämne: Bränsletransporter till Holmön 
 

Hej Karl-Erik. 

För att kunna ta ut en tankbil behövs ett lastdäck på minst 10 m (gärna 11 m) och last 20 ton. 
Bilen är då inte fullastad utan har det som skall fyllas på ön. 

Vi säljer nu bensin från en farmartank som rymmer 2 500 liter. När tanken är tom beställs 
leverans av bensin. När vi får veta tidpunkt så beställs extra färjetur. Vi lånar en traktor, kör 
ner tanken och ombord på färjan. I Norrfjärden dras tanken upp på kajen där den sedan fylls. 
Sedan samma åt andra hållet. Om det blåser för mycket ställs det in. Tyvärr måste vi då göra 
en ny beställning då tankbilarnas körning planeras av en transportledning i Malmö. Många 
inblandade gör att det blir problem ibland och några nya gråa hårstrån.   

Vid bygget av vår nya affär uppfattade vi att det fanns löften om transporter som skulle göra 
det möjligt att ta ut tankbil. (först ombyggd HE och sedan Nordö) Vi köpte då en ny 
anläggning bestående av 2 tankar à 5 000 liter (inneslutna i en container) och 2 renoverade 
pumpar. Pumparna skall placeras vid kajen så att både båtar och bilar kan tanka bensin eller 
diesel. Färdigställandet har skjutits på framtiden pga transportproblemen. Ett tid diskuterades 
om vi skulle sluta med bensinförsäljning. Nu har hoppet återvänt och vi skall försöka göra 
färdigt den nya anläggningen under våren. Det får bli besvärliga transporter och pumpning 
från ADR-tank till de nya tankarna ett par år. 

Affären är byggd med stort ekonomiskt stöd från länsstyrelsen i Umeå och mycket ideelt 
arbete. Även bränsleanläggningen är alltså till stor del betald av våra skattepengar. 

Jag har en ide för att klara obruten kylkedja till Lanthandeln och Holmö Havsbad. En skåpbil 
som rymmer 12 rullburar med klimataggregat åker med färjan till Norrfjärden  och lastas där 
med matvaror. På färjan kan klimataggregatet kopplas till eluttag. Vi sparar på så sätt ett 
omlastningsmoment. Alternativet är ju att färjan utrustas med ett kylrum. 

Jag har tfn 070 688 20 32. 

--  
Vänliga hälsningar 
Bo-Gunnar Pettersson 
Homöns Lanthandel 
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Holmön den 20 januari 2013

FÄRJETRAFIK PÅ KVARKEN

Holmöarna sträcker sig i riktningen SSV till NNO i Kvarken, vilket innebär att när en färja 
kör mellan Norrfjärden till Byviken är man speciellt utsatt för SV-lig och NO-lig vind som 
faller rakt in i färjans sidor med kraftig slingring och sättning som följd. SV vind dämpas 
något av Holmölandet, NO vinden däremot har fritt spelrum från hela Bottenviken.
I Kvarken verkar vind, grov sjö och ström, vid vissa tillfällen samverkar krafterna, vid andra 
tillfällen motverkar de varandra. Vattendjupet under hela färjans överfart når som max. 30 
meter vilket även påverkar vågorna, krabb sjö bildas. Vågorna blir speciellt besvärliga när 
vind och ström verkar i motsatta riktningar. Våghöjden kan uppgå till 4 meter. Våglängden 
varierar mellan 5-15 meter beroende på vindrikting och övriga krafter.

För att en resa med färjan skall fungera på ett säkert och bra sätt måste färjan ha rätt 
storlek, både vad gäller längd, bredd och vikt. En liten färja får ett våldsammare rörelse-
mönster än en större vid grov sjö. Den stor färjan balanserar i vågdalarna eller mellan 
vågtopparna utan att komma i samma häftiga rörelser som en mindre färja. 
Rörelsemönstret blir bättre både i tvär- och långskeppsled. Oavsett färjestorlek är farten 
en viktig faktor att använda för att minimera färjans rörelser. Skepparen har här den viktiga 
funktionen att välja rätt väg för att ge resenärerna och lasten en bra och säker överfart.

I.S.-gruppens förslag på en 45 meters färja är baserad på bästa djupgående, lämplig fart, 
rätt kapacitet för framtiden och lugna rörelser under överfarten. Färjan utrustas med djup 
köl och slingertankar som pumpar 1000tals liter vatten på sekunder för att minimera 
slingring. Färjans stora egenvikt ger även fördelen av en större levande massa som med 
stora motorer bryter den is som uppstår vilket möjliggör trafik alla dagar året runt. Modell 
bör byggas på färjans skrov för att i isbassäng utprova bästa skrovform och maskinstyrka.

Färjans motorer skall ge färjan en fart av minst 12knop och möta alla miljökrav som kan 
förutses idag, där nya IMO-regler träder i kraft 2015. En resa tur och retur över Kvarken 
klaras av på 60 minuter.

Meterologer varnar idag att vi i en nära framtid kommer att få uppleva intensivare väder-
situationer med krafigare vindar, nederbörd och starkare strömmar. Den stora färjan klarar 
även den förändringen och kan utföra sin tidtabellbundna trafik utan avbrott.

Den stora färjan är alternativet som ger Holmön möjlighet att utvecklas positivt, både för 
året runt boende, företag och besökare. 

Ordlista: slingring=rörelse i tvärskeppsled, sättning=rörelse i långskeppsled, våghöjd= 
mäts i meter, vågdal till vågtopp, våglängd= mäts i meter, vågtopp till vågtopp.

Holmöns I.S.-grupp
Thorbjörn Lindberg
+46705563540
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Tjänsteskrivelse 
2012-12-05 
Kommunstyrelsens 
näringslivs- och 
planeringsutskott 

 
 
 
 

Holmöleden – synpunkter på framtida 
trafiklösning 
Diarienr: KS-2012/00858 

Förslag till beslut 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar att avge synpunkter enligt 
nedanstående förslag inför Trafikverkets fortsatta process att välja framtida 
transportlösning för Holmöleden.  

Ärendebeskrivning 
Den statliga vägfärjan som i dag trafikerar Holmöleden har varit i drift i 
snart 30 år behöver bytas ut inom kort. I samband med detta har 
Trafikverket region Nord gjort en utredning för att kunna jämföra och väga 
konsekvenserna av olika trafikeringslösningar mellan varandra och därifrån 
ta ställning till val av ny lösning.  
 
Bifogad rapport har tagits fram som del av beslutsunderlaget för ett sådant 
ställningstagande. I rapporten vägs fyra olika trafikeringsalternativ mot 
varandra från ett antal funktionskriterier med syfte att hitta den 
samhällekonomiskt mest kostnadseffektiva lösningen. 
 
Följande alternativ har utretts:  

1. Svävare med plats för 60 passagerare samt ett separat godsfartyg 
(Det alternativ som regeringen beslutade om 2007).  

2. Isbrytande fartyg med plats för 200 passagerare och 22 personbilar.  
3. Isbrytande fartyg med plats för 100 passagerare och 8 personbilar 

inklusive en sopbil.  
4. Modernare och större fartyg av samma typ som dagens alternativ, 

med plats för 100 passagerare och en sopbil. Den lilla svävaren 
används under perioder med is.  

I syfte att hitta den samhällekonomiskt mest kostnadseffektiva lösningen 
(mest nytta per skattekrona jämfört med befintligt alternativ), fokuserar 
rapporten på hur de studerade alternativen uppfyller följande behov:  

 Minskad restid  
 Godskapacitet  
 Minskad sårbarhet vid ogynnsamma väderförhållanden  
 Ökad komfort vid vind  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2012/00858 
 
 

 Bättre funktion vid is  
 Miljö  
 Handikappanpassning inklusive allergi  

Rapporten konkluderar att ”Ny större färja” är att föredra. Alternativet 
värderas vara ungefär lika samhällsekonomiskt som ”Stor svävare”.  
 
Trafikverket önskar nu att värdera alternativens för- och nackdelar närmare 
för olika aktörer som underlag för en diskussion om medfinansiering av 
olika alternativ.  

Kommunens synpunkter 

Allmänt 
Kommunen ser sammantaget vällovligt på Trafikverkets ambition att ta fram 
ett underlag som kan ligga till grund för val av en långsiktigt hållbar lösning 
för Holmötrafiken. Nuvarande trafikeringslösning har inte uppfyllt 
funktionskraven och kan med tanke på den bristande funktionen och de 
relativt höga kostnaderna inte ses som en samhällsekonomiskt hållbar 
lösning. Holmön har med sina omfattande nationella intressen, sin unika 
särprägel och sitt läge i Kvarken mellan två mycket dynamiska och växande 
regioner på både svensk och finsk sida möjligheter att utvecklas till en 
möjlig plats för fler att bo på och en mycket attraktiv målpunkt för besökare. 
Detta förutsätter dock att en funktionell trafikeringslösning tillskapas.  
 
Nuvarande trafikeringslösning har inneburit brister i många avseenden och 
har inte uppfyllt funktionskraven för att kommunen på ett tillfredställande 
sätt ska kunna uppfylla de krav som ställs på samhällsservice. Därtill kan det 
tämligen säkert sägas att den inneburit att den fasta befolkningen stadigt har 
minskat. För att vända trenden och att kompensera för de 
tillkortakommanden som dagens lösning innebär och samtidigt tillgodose de 
potentialer som Holmön inrymmer så fordras en betydligt bättre lösning än 
vad som tillhandahålls idag. Detta gäller såväl isgående egenskaper, 
lastkapacitet, passagerarkapacitet, egenskaper vid svårt väder samt restid. 
Att ersätta Helena Elisabet med en ny liknade färjelösning uppfyller inte 
något av dessa kriterier. 
 
Följande synpunkter inför det fortsatta arbetet har tagits fram i samråd med 
bl a UMEVA, Umeå Energi, Räddningstjänsten samt Umeå Fritid. 
 
Funktionskrav på en ny lösning: 

 Driftssäkerhet året om. Detta innebär en färja med isbrytande 
egenskaper och som klarar sämre väderförhållanden. Umeå kommun har 
just antagit en strategi för Holmön. Strategin har en målsättning att ön ska 
ha en fast befolkning på 100 personer. Ett antal som anses rimligt förutsatt 
att kommunikationerna fungerar väl samt nödvändigt för att kunna 
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vidmakthålla, utveckla och tillvarata öns potentialer. Med en isbrytande 
färja bedöms trafiken kunna upprätthållas under större delar av året och 
möjligheterna att bygga upp en åretruntverksamhet ökar påtagligt. Därtill 
fordras också en frekvens och tidtabell vintertid som gör det möjligt 
att bo på Holmön och arbetspendla. 

 
 Lastkapacitet som möjliggör transport av maskiner, utrustning och 

manskap utan fördyrande/försinkande uppehåll för ordinär färjetrafik. 
Behovet att rymma en treaxlad lastbil på upp till 25 ton värderas högt. 

 
 Passagerkapacitet som kompenserar för nedklassningen som gjorts av 

Helena Elisabet samt tar höjd för en framtida utveckling av Holmön med 
ökat antal fast boende och besökande. Nytt fartyg bör av detta skäl som ett 
minimum rymma 150 passagerare.  

 
 En färja som ger möjlighet till snabbare överfart än dagens.  

 
Att beakta i det fortsatta arbetet samt behov av fördjupade studier: 
 

 Antalet passagerare varierar kraftigt beroende på säsong. Driftskostnaderna 
avgörs till stor del av erforderlig bemanning. Detta ger också ett stort 
utslag i föreliggande rapport. Möjligheterna att variera antalet 
besättningsmän beroende på antalet passagerare beaktat en flexibel 
utformning av färjan bör studeras vidare.   

 
 Behovet och kostnaderna för att anpassa angöringarna på båda sidor bör 

också studeras ytterligare. Kommunen ifrågasätter kostnadsuppgiften för 
anpassningen till en mindre isbrytande färja där antalet fordon som belastar 
vägnätet på ön inte är så stort. 

 
 Till sist så finns inte möjligheterna att ta ut avgift för transporten upptagen 

i rapporten. För en funktionell och driftsäker lösning bör det vara rimligt 
att ta ut en avgift. Umeå kommun har i nuläget inget förslag till 
utformningen av ett sådant system men hänvisar till tidigare uppgörelse i 
samband med Thage G Pettersons utredning, där kommunen tog på sig att 
svara för en lösning för de fast boende ute på Holmön. En avgift bör 
rimligtvis jämfört dagens lösning kunna täcka in eventuell merkostnad för 
en framtidsanpassad och funktionell lösning, vilket också anges i ovan 
nämnd uppgörelse. 
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Fortsatt process: 
Det framgår inte klart hur Trafikverket har tänkt sig den fortsatta processen. 
Umeå kommun förutsätter dock att beslutsunderlaget kommer att utvecklas 
och skickas på en mer formell remissrunda. Dessa synpunkter får ses som en 
komplettering av det beslutsunderlag som Trafikverket hittills har tagit fram. 
De förslag till lösningar som redovisas tycker kommunen fungerar bra som 
diskussionsunderlag men se ingen av de redovisade lösningarna som den 
exakta lösnigen utan förutsätter att beslutsunderlaget utvecklas vidare. 
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Bilaga 13 

Rekommenderat huvudalternativ efter beaktande av synpunkter
Trafikverket höll ett informationsmöte den 27 september med Umeå kommun, länsstyrelsen i 
Västerbottens län samt med Regionsförbundet Västerbotten samt ett samrådsmöte den 21 
november 2012 med boende på Holmön. De inkomna synpunkterna finns bifogade som bilagor till 
rapporten. I det trafikeringsalternativ som Trafikverket förordar har hänsyn tagits till de synpunkter 
som framkom i samband med samrådsmötet.  

Det rekommenderade alternativet är justering av rapportens ”Ny, större färja”. Följande egenskaper 
eftersträvas: 

 Större lastkapacitet än alternativet ” Ny, större färja”  
o 11 meter lastdäck och 25 tons kapacitet, d v s kan klara en fullastad lättlastbil med 

klimatkontrollerad livsmedelstransport, tankbil eller treaxlad sopbil som är nära 10 m 
alternativt 3 personbilar. 

 Längd maximalt 24 meter  
 Miljögodkända motorer 
 Allergi- och handikappanpassat inklusive toaletter 
 Separat utrymme för husdjur 
 Passagerarkomfort även vid förhållandevis besvärliga väderförhållanden 
 Flexibel passagerarkapacitet1:  

o vintertid 59 passagerare (2 besättningsmän) 
o sommartid (15 maj-15 september) 100-150 passagerare (3 besättningsmän) 

 Hastighet på ca 12 knop– det vill säga en medelhastighet som medger 30 minuters överfart 
under normala väderförhållanden 

Alternativet ”Ny, större färja” innebär, som idag, att den befintliga lilla svävaren kommer att behöva 
sättas in vid svåra isförhållanden.  

I regeringsbeslutet N2007/3647/IR föreslogs en finansieringslösning som var kopplad till trafikering 
av Holmön med stor svävare. Lösningen innebar bland annat att avgifter införs för passagerare, 
transportfordon, bilar och gods. Den nya lösningen som redovisas ovan ska ge fortsatt möjlighet att 
ta ut avgifter för passagerare, fordon och gods. Ingen förändring föreslås heller vad gäller vad gäller 
kostnadsneutralitet. Den nya lösningen innebär en dock annan kostnadsbild.  

Trafikverket beslutar om turlistor efter samråd med Umeå kommun och Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västerbottens län. 

Trafikverket är fortsatt huvudman och ansvarar för trafikeringen av färjetrafiken och den vintertida 
svävartrafiken.  

                                                             
1 Under förutsättning att Transportstyrelsen godkänner en sådan lösning. Beslut tas utifrån det enskilda fartygets 
egenskaper givet fartygets tekniska förutsättningar, de geografiska förutsättningarna och att sjösäkerhets- och 
bemanningsföreskrifter uppfylls. 
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Strategiska mål för Holmön
Umeå kommun har just antagit en strategi för Holmön. Strategin har en målsättning att ön ska ha en 
fast befolkning på 100 personer mot ett 60-tal idag. Ett antal som de anser vara rimligt förutsatt att 
kommunikationerna fungerar väl samt nödvändigt för att kunna vidmakthålla, utveckla och tillvarata 
öns potentialer.  

Under högsäsongen (sommarhalvåret) ungefär tredubblas befolkningsantalet idag på ön i och med 
att sommarhusägarna flyttar ut vissa helger och lov.  

Den föreslagna trafikeringslösningen kommer under högsäsong att kunna ta 100 – 150 passagerare 
per överfart (bland annat beroende på det villkor som ställs i det tillstånd som Transportstyrelsen 
beviljar). Det är sannolikt önskvärt att införa en särskild turlista under högsäsongen med dagar som 
har en utökad turtäthet (dock som mest en gång var 70 - 90 minut för av- och omlastning).  

Det saknas överlag tillfälliga övernattningsmöjligheter på ön så de flesta turisterna är dagsbesökare 
medan ett antal har egen båt att övernatta i. Arrangörer för festivaler, företagsevenemang och 
liknande kan liksom tidigare vid behov köpa extra turer av Trafikverket.  

Ekonomisk osäkerhet
Farleden ligger i ett område med 8 – 8,5 mm landhöjning per år. Detta tillsammans med det faktum 
att farleden på vissa ställen endast är 3,5 meter djup innebär att djupet behöver kontrollmätas. Det 
kan därför tillkomma kostnader som är kopplade till muddring, med mera.  

Antal besättningsmän är kopplat till Transportstyrelsens tillstånd för fartyget. Eftersom antalet 
besättningsmän påverkar driftskostnaderna, finns osäkerheter som beror på tillståndsgivningen. 
Transportsstyrelsens tillståndsgivning sker från fall till fall, vilket innebär att det på förhand inte går 
att uppskatta personalkostnaden. Om fler än två besättningsmän behövs under lågsäsong med max 
59 passagerare per överfart kommer driftskostnaderna att bli ansenligt mycket större än kalkylen för 
UAD i rapporten.   

De extra kostnader som tillkommer i kalkylen för att isbrytare längre än 24 meter ska kunna vända 
vid angöringspunkterna påverkar inte val av alternativ. Inte heller påverkar de tillkommande 
kostnaderna för anpassning av angöringspunkterna för separerade gång- och fordonsramper mm för 
de isbrytandefartygen.  Det är framför allt driftskostnaderna (bränsle och bemanningen) som är 
kostnadsdrivande.  

Finansiering
Om den valda lösningen inte får tillräcklig medfinansiering finns risk att lösningen kraftigt överskrider 
Trafikverkets önskan om kostnadsneutralitet och det blir svårt att motivera för skattebetalarna varför 
Holmöborna skulle särbehandlas. Redan idag är kostnaderna per passagerare mycket höga jämfört 
med andra vägfärjor och även andra färjeförbindelser som har någorlunda jämförbara yttre 
omständigheter. 

I utredningen ingick ingen utvärdering av avgifter för trafiken. Däremot kan konstateras att om 
avgifter för ej bofasta skulle införas skulle det vara ett mycket välkommet bidrag till driften av 
Holmöleden. Man bör ha i åtanke att en sådan avgift sannolikt leder till en viss efterfrågeminskning 
som i sin tur medför att transportlösningen kan ha överdimensionerats (fartygets storlek är en viktig 
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kostnadsdrivande faktor, bland annat genom hög bränsleförbrukning). I de synpunkter som kommit 
in på rapporten under november 2012 – januari 2013 finns å andra sidan hög tillförsikt i att 
turistnäringen och antalet boende på ön kommer att öka signifikant (dubbleras) tack vare att 
investeringar görs i en stabil person- och godsfärja. Framtiden får utvisa hur dessa drivkrafter 
påverkar passagerarantalet.   

Dispenstransporter
Dispenstransporter, utöver 25 tons kapacitet, till exempel grävmaskin, betongbil, skogsmaskiner, 
vägmaskiner, lastbil med släp hanteras i särskild ordning. Överfart planeras i samråd med 
Trafikverket Färjerederiet och särskild avgift tillkommer. 

Extrema väderförhållanden
Det råder tidvis besvärliga väderförhållanden med starka vindar och svåra isförhållanden. Bättre 
vågtolerans på den nya större färjan kommer att bidra till bättre komfort vid stark vind. Genom att 
bibehålla den lilla svävaren Vintergatan, kommer det förordade alternativet att kunna tillgodose en 
året-runt förbindelse, dock med vissa inskränkningar vad gäller tillgänglighet för funktionsnedsatta 
under den tid då den lilla svävaren är i drift. Samtidigt innebär svåra isförhållanden att restiderna för 
fartygen förlängs, även om en konventionell isbrytare skulle ha använts. Att ha den lilla svävaren som 
alternativ när isförhållandena blir för svåra innebär en bättre tidtabellhållning än att trafikera leden 
med isbrytare. 

Med den information som funnits tillgänglig2 har Helena Elisabeth (som är isgående/stöter sig fram 
genom isen; har isklass 1B) överlag haft ett uppehåll på ca 4 veckor under vintern då isförhållandena 
varit för svåra, det vill säga då exempelvis isrännan frusit igen ordentligt eller där rännan packats igen 
av isvallar mellan turerna (framför allt nattetid). Många år har Helena Elisabeth kört i stort sett hela 
vintern och andra år (1998, 1999, 2004) har upphållet varit längre än 6 veckor. Bland de synpunkter 
som kom in nämndes bland annat att många öbo föredrar att ta sig till och från fastlandet med 
skoter när isen bär.  

Upphandlingsrisker
Upphandlingen kan dra ut på tiden och färjan Helena Elisabeth kommer sannolikt inte utan större 
reinvesteringar att klara nuvarande trafikering så många år till. Det finns ett antal moment som är 
svåra att tidsätta, exempelvis förhandling om medfinansiering, besked om tillstånd från 
Transportstyrelsen kan dröja, upphandling av fartygsleverantör och fartygsbyggnationen tar i sig ett 
antal år.  

Reservtonnage
När den nya färjan ligger vid varv kommer chartertrafik att sättas in på sträckan. 

Utryckningsfordon
Nödsituationer på ön som kräver utryckningsfordon hanteras med helikopter (ambulans, polis). 
Utryckningsfordon med mindre akuta ärenden kommer att rymmas ombord (dock ej på Vintergatan). 
Prioritering får lov att göras på plats i de fall det finns andra skrymmande godstransporter som har 
behov av samtidig överfart. 

                                                             
2 se även Figur 3 Resandestatistik i Trafikverket (2013) Samhällsekonomi Holmöleden, , diarienummer TRV 
2012/89331 
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Bilbesiktning
Holmön har specialtillstånd för att bilbesiktning kan göras lokalt av ditresande besiktningsman. 
Avregleringen av bilbesiktningen förefaller inte påverka fortsatt specialtillstånd från 
Transportstyrelsen.  I det fall mer ordinarie bilbesiktning kommer att krävas kommer det föreslagna 
färjealternativet att kunna ta ca 3 bilar per överfart om inget skrymmande gods finns med på 
överfarten.  

Toaletter ombord
Den nya större färjan kommer att ha handikappanpassade toaletter ombord. Vintergatan kommer 
fortsättningsvis inte att ha toalett ombord. 

Terminaler vid angöringspunkterna
Önskemål om moderna terminaler vid angöringspunkter med bland annat toaletter och 
realtidsinformation om trafikläget framkom i samband med samrådet. Denna fråga har inte ingått i 
den föreliggande utredningen av trafikeringsalternativ.  

 

 


