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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 32 

Minskning av antalet skärgårdsplatser 18.6-12.8.2018 

ÅLR 2017/9138 

 

Beslut 

Beslöts minska antalet skärgårdsplatser under högsäsong 18.6-12.8 på 

m/s Alfågeln på linjen Hummelvik-Torsholma så att antalet 

skärgårdsplatser på morgon och kväll minskas från tio till fem, att antalet 

på m/s Skiftet på Södra linjen minskas från fem till fyra och att antalet 

platser på m/s Gudingen på Södra linjen Kökar-Galtby minskas från fyra 

till två.  

Antal skärgårdsplatser i punkt 57 i ’Boknings-, omboknings- och 

avbokningsregler 2018’ är efter ändringen som följer: 

 

Skärgårdsplatser år 2018: 

- Norra linjen Åva-Osnäs v.v.  

(M/S Viggen) låg- och mellansäsong 2 bilar, högsäsong 4 bilar 

- Norra linjen Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma v.v. 

(M/S Alfågeln) låg-, mellan- och högsäsong 5 bilar morgon och 

kväll, 5 bilar dagsturer 

(M/S Knipan) låg- och mellansäsong 2 bilar 

(M/S Ejdern) högsäsong 4 bilar 

- Tvärgående linjen Långnäs-Överö-Snäckö v.v. 

(M/S Odin) låg-, mellan- och högsäsong 2 bilar 

- Södra linjen Långnäs-Sottunga-Kökar v.v. 

(M/S Skiftet) låg-, mellan och högsäsong 4 bilar 

(M/S Gudingen) låg- och mellansäsong 4 bilar (4 bilar på 

bränsleturerna) 

(M/S Ejdern) låg- och mellansäsong 4 bilar 

(M/S Knipan) högsäsong 4 bilar 

- Södra linjen Kökar-Galtby v.v. 

(M/S Skiftet) låg- och mellansäsong 2 bilar 

(M/S Gudingen) högsäsong 2 bilar 

 

Ändringarna träder i kraft så fort de matats in i bokningsprogrammet. 
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Motivering 

Det har under 2018 vid ett flertal tillfällen visat sig att det på färjturer 

som i bokningsprogrammet varit fullbokade i verkligheten funnits rum 

för mer fordon på bildäck. Eftersom bildäckskapaciteten på färjorna av 

säkerhetsskäl minskats är det av yttersta vikt att den kvarvarande 

tillgängliga kapaciteten utnyttjas effektivt.  

En orsak till den outnyttjade bildäckskapaciteten har identifierats till 

skärgårdsplatser, det vill säga bilplatser som inte ingår i den 

bokningsbara kapaciteten i bokningsprogrammet utan kan bokas av 

person/företag med åländsk skärgårdskommun som hemkommun via 

respektive fartyg när det bokningsbara utrymmet är fullbokat, som inte 

utnyttjas. 

Genom en minskning av antalet skärgårdsplatser ökas det bokningsbara 

utrymmet med motsvarande antal platser. 

 

Syftet med skärgårdsplatser är att personer bosatta i skärgården ska ha 

möjlighet att med kort varsel kunna resa med bil på skärgårdsfärjorna. 

Ett ökat antal bilplatser i bokningsprogrammet möjliggör att fler resande 

har möjlighet att ta sig till skärgården vilket gynnar turist- och andra 

näringar på öarna. Ålands landskapsregering bedömer att det under 

högsäsong är viktigare att platserna finns i bokningsprogrammet.  

     

Bakgrund och beredning 

I beslut på pleniföredragning 30.11.2017 fastställdes bokning-, ändrings 

och avbokningsregler 2018. Vidare beslöts att beslut om avvikelser fattas 

på enskild föredragning. 

 

___________________________________________ 

 


