
ENKLARE REGLER I  
SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

Förslag till



Bokningsreglerna som gäller för att boka 
plats för fordon på skärgårdsfärjorna är 
krångliga att förstå. Landskapsregeringen 
har därför tagit fram förslag till omarbeta-
de bokningsregler som ska vara enklare att 
ta till sig för er kunder.  
 
Dels har reglerna delats upp i olika doku-
ment utifrån kundgrupp, dels har språket 
och strukturen förenklats. 

I den här broschyren hittar du förslagen 
till enklare villkor för bokning. Villkoren är 
uppdelade på följande teman. 
 
• Villkor för lätta fordon
• Villkor för årskort
• Villkor för förtur och bokningsrätt
• Villkor för tunga fordon

Förslagen har redan granskats av en re-
ferensgrupp bestående av representan-
ter från alla skärgårdskommuner och Vi-
sit Åland. Också flera remissinstanser, 
bland annat skärgårdskommunerna, har  
granskat förslaget.

Tyck till om  
bokningsreglerna!

 
 

 
Nu är det allmänhetens 

tur att ge sina  
synpunkter! 

• Är förslaget till omarbetade regler lättare 
att förstå än de nuvarande?

• Hur kan de göras ännu enklare?
• Vad är bra och vad är dåligt med reglerna?

Lämna dina fritt formulerade synpunkter på  
landskapsregeringens hemsida eller via  
QR-koden på baksidan av broschyren.

www.regeringen.ax/enklareregler

På den adressen hittar du även gällande regler.
Gällande regler finns också på  

Ålandstrafikens hemsida.  

Lämna dina synpunkter senast den  
31 juli 2021.  

Synpunkter kan också lämnas genom vanligt 
brev om det passar bättre. Märk då brevet 

med ÅLR 2021/4034.
Synpunkter kan lämnas anonymt.  



Vad händer efter att allmänheten tyckt till? 
Allmänheten får lämna synpunkter på förslagen fram till den 31 juli 2021. Därefter kom-

mer landskapsregeringen att ta del av synpunkterna och bedöma om villkorstexterna 
borde justeras till följd av dem. Referensgruppen kommer att höras igen. Under hösten 
kommer landskapsregeringen sedan att besluta om hur villkoren ska lyda per år 2022. 

Nya villkor kommer alltså att bli gällande tidigast från 1 januari 2022. 

Nu ska  
bokningsreglerna bli 
lättbegripliga och vi 
får ge synpunkter! Skönt!



Förslag till bokningsvillkor 
för lätta fordon 

1. Vad regleras i dessa villkor?

Dessa villkor gäller för bokning av plats för 
lätta fordon på Skärgårdstrafikens frigåen-
de färjor. Plats kan bokas på alla frigående 
färjor utom mellan fasta Åland och Föglö.

Lätta fordon är personbilar, paketbilar, 
personbilar med släp, personbilar med hus-
vagn, husbilar, cyklar, mopeder  
och motorcyklar.

I dessa villkor finns också vissa regler som 
gäller för passagerare utan fordon, exem-
pelvis bokning av beställningsturer  
och invikningar.

2. Priser och betalning

Priser på Skärgårdstrafikens resor, årskort 
och andra tjänster framgår i Skärgård-
strafikens prislista och på Ålandstrafikens 
hemsida. På hemsidan framgår också vilka 
betalningssätt som accepteras.

Bokningar som görs online betalas på nätet 
i samband med bokningen. Bokningar som 
görs per e-post eller telefon samt obokade 
resor betalas i hamnen i samband med 
ombordkörning. Betalningsskyldigheten för 
sådana bokningar som betalas i samband 
med ombordkörning uppstår dock redan 
vid bokningstillfället. 

3. Bokning, avbokning och ombokning

Resor kan bokas fram till 1 timme före av-
gångstiden i den första hamn som aktuell 
färja enligt tidtabellen avgår från, om inte 
annat anges i turlistan. Obokade fordon tas 
med i mån av möjlighet.

Bokningar bekräftas med bokningsbekräf-
telse och dessa villkor. Genom att boka en 
resa accepterar kunden Skärgårdstrafikens 
bokningsvillkor för lätta fordon.

Avbokning och ombokning måste göras 
senast vid följande tidpunkter.

Period Avbokas/ 
ombokas senast

Vecka 24-33
24 timmar före 
den bokade 
avgångstiden

Vecka  
1-23 och 34-53

12 timmar före 
den bokade av-
gångstiden

Resor bokade med 
Rött eller Röd/
Gult årskort  
vecka 24-33

6 timmar före den 
bokade avgångs-
tiden

Resor bokade med 
Rött eller Röd/
Gult årskort vecka 
1-23 och 34-53

3 timmar före den 
bokade avgångs-
tiden

Kunder som avbokar/ombokar sin resa i 
tid, får resans biljettpris återbetalt med 
avdrag för en expeditionsavgift. Expedi-
tionsavgiftens storlek framgår av Skärgård-
strafikens prislista. Rätt till återbetalning 
gäller inte kunder med årskort.  

Resor kan bokas/avbokas/ombokas dyg-
net runt på Ålandstrafikens hemsida (vissa 
begränsningar kan förekomma). Under 
Ålandstrafikens öppettider kan resor också 
bokas/avbokas/ombokas genom e-post el-
ler telefonsamtal eller vid besök på Åland-
strafikens kontor i Mariehamn.

Ombokning av resa till annan avgång sam-
ma dag får göras senast 2 timmar före den 
bokade avgångstiden. Sådan ombokning 
kan endast göras under Ålandstrafikens 
öppettider genom e-post eller telefon-
samtal eller vid besök på Ålandstrafikens 
kontor i Mariehamn. 

Att en kund ges klartecken av färjeper-
sonal att resa med en annan avgång än 
den bokade, innebär inte att den bokade 
resan automatiskt har avbokats/ombokats. 
Kunden måste alltid själv ta kontakt med 
Ålandstrafiken på ovan nämnda sätt för att 
avboka/omboka resan.



4. Vad händer vid för sen avbokning/
ombokning?

Kunder som avbokar/ombokar sin resa för 
sent debiteras en avgift för sen avbokning. 
Avgiftens storlek framgår av Skärgårdstrafi-
kens prislista. 

Vid för sen avbokning/ombokning återbe-
talas inte biljettpriset.

Avgiften faktureras i efterhand eller betalas 
online. Kunder som skulle ha betalat biljett-
priset vid ombordkörning faktureras även 
biljettpriset i efterhand. 

Syftet med avgiften för sen avbokning är 
att skapa förutsättningar för att boknings-
bart utrymme utnyttjas effektivt.

5. Vad händer om bokad plats inte 
utnyttjas?

Kunder som inte utnyttjar sin bokade 
resa och som inte heller har avbokat eller 
ombokat resan innan avgång, debiteras 
en avgift för ”no-show”. Avgiftens storlek 
framgår av Skärgårdstrafikens prislista.

Vid ”no-show” återbetalas inte biljettpriset.

Avgiften faktureras i efterhand. Kunder som 
skulle ha betalat biljettpriset vid ombord-
körning faktureras även biljettpriset  
i efterhand.

Syftet med avgiften för ”no-show” är att 
möjliggöra att det bokningsbara utrymmet 
utnyttjas effektivt.

6. Genomfartsresor

En genomfartsresa är en bokad resa från 
Ändhamn till Ändhamn utan övernattning 
i skärgården (i detta dokument benämnt 
Genomfartsresa). Ändhamnar är Hummel-
vik, Långnäs, Svinö, Osnäs och Galtby.

Skärgårdstrafikens färjor är främst avsedda 
för resor till, från och inom skärgården och 
därför gäller förhöjd taxa för Genomfarts-
resor, se ”Genomfartstaxan” i Skärgårdstra-
fikens prislista. 

Genomfartsresor kan bokas på alla avgång-
ar på norra och södra linjen med vissa be-
gränsningar på fredagar och söndagar, se 
närmare om begränsningarna i turlistan. 

På avgångar från Osnäs till Hummelvik 
och vice versa får dock mopeder, mo-
torcyklar och personbilar bokas förutsatt 
att Ålandstrafiken vid bokningstillfället 
får del av en bokningsbekräftelse från 
turistanläggning i Vårdö som visar 
att övernattning där är bokad i direkt 
anslutning till resan med Skärgårdstrafikens 
färja. Priset på en sådan resa beräknas 
enligt Skärgårdstaxan, se ”Skärgårdstaxan” 
i Skärgårdstrafikens prislista. 

Antalet bokningsbara platser för Genom-
fartsresor är begränsat och gäller endast 
lätta fordon utan släp.

Genomfartsresor kan bokas och ombokas 
under Ålandstrafikens öppettider genom 
e-post, telefonsamtal eller besök. Kunder 
med Rött eller Röd-gult årskort kan boka 
Genomfartsresor dygnet runt på Ålandstra-
fikens hemsida. 

Genomfartsresor kan avbokas dygnet runt 
på Ålandstrafikens hemsida och under 
Ålandstrafikens öppettider genom e-post, 
telefonsamtal eller besök.

Ålandstrafiken har rätt att tilläggsdebitera 
en kund som genom onlinebokning har 
bokat resor som i praktiken innebär en Ge-
nomfartsresa (t.ex. att delrutter har bokats 
på olika bokningsnummer) men som inte 
har betalat resorna enligt Genomfartstaxan. 
Tilläggsfakturering sker med det belopp 
som i Skärgårdstrafikens prislista fastställts 
för ”Tillägg för genomfart ändhamn-
ändhamn inom samma dygn”.



7. Beställningsturer – avgångar som 
inte är ordinarie avgångar 

En beställningstur är en avgång eller 
invikning från en linje som enligt turlis-
tan bara körs om den har bokats eller 
beställts i förväg (i detta dokument be-
nämnd Beställningstur).

Bokning av Beställningstur

Beställningsturer kan bokas dygnet runt 
på Ålandstrafikens hemsida eller under 
Ålandstrafikens öppettider genom e-post 
eller telefonsamtal eller vid besök hos 
Ålandstrafikens kontor i Mariehamn. 

För bokade Beställningsturer gäller samma 
villkor och tidpunkter för bokning, avbok-
ning och ombokning och avgifter för sen 
avbokning som för andra bokningar.

Beställning av Beställningstur

När en Beställningstur inte längre kan 
bokas enligt ovan, kan den beställas ge-
nom telefonsamtal direkt till färjan. Tele-
fonnummer till färjorna finns vid aktuell 
tidtabell i turlistan.

Vid vilken tidpunkt en beställning direkt till 
färjan senast måste göras framgår i turlis-
tan. Avbeställning måste också ske senast 
vid den tidpunkt som en beställning senast 
måste göras.

Förhöjd ”no-show-avgift” vid för sen avbok-
ning/ombokning och ”no-show”

Kunder som avbokar/avbeställer en Be-
ställningstur för sent eller som inte utnytt-
jar Beställningsturen, debiteras en förhöjd 
avgift för ”no-show”, förutsatt att kundens 
bokning/beställning av Beställningsturen 
var den enda orsaken till att den ge-
nomfördes. Avgiftens storlek framgår av 
Skärgårdstrafikens prislista. Avgiften är 
förhöjd eftersom kundens agerande har 
föranlett dels att färjan har fått köra onö-
diga sträckor, dels att andra kunders resor 
har fördröjts.

8. Skrymmande gods 

För löst gods som inte får plats på färjans 
bagagehylla (till exempel kanoter och sop-
kärl som inte medförs som last på fordon) 
måste plats på bildäck bokas under Åland-
strafikens öppettider genom e-post eller 
telefonsamtal eller vid besök hos Åland-
strafikens kontor i Mariehamn.

9. Missnöje över avgift

Avgift för sen avbokning, ”no-show” eller 
outnyttjad beställd tur/invikning ska inte 
debiteras om kunden kan visa godtagbar 
orsak. Godtagbar orsak kan exempelvis 
vara sjukdom, vård av sjukt barn, trafiko-
lycka, andra omfattande trafikstörningar 
eller att aktuellt fordon gått sönder.

I de fall avbokningsavgiften har betalats 
online i samband med avbokningen, 
återbetalas den med avdrag för expedi-
tionsavgift om godtagbar orsak kan visas.

Om en kund anser sig ha godtagbar orsak 
till att avbokning inte kunde ske i rätt tid 
eller till att kunden uteblev från bokad resa 
eller beställd tur/invikning, ska kunden 
meddela det till Ålandstrafiken i samband 
med sin sena avbokning eller senast inom 
en vecka från den resdag som avgiften 
hänför sig till. Om Ålandstrafiken bedömer 
att orsaken som sådan är godtagbar ska 
kunden inom tre veckor lämna in verifika-
tion/bevis på orsaken. Därefter kan Åland-
strafiken bestämma om avgiften ska debi-
teras. Kunder som inte framfört godtagbar 
orsak inom nämnda tid, kan inte föra fram 
godtagbar orsak senare.

I vilkoren nämns Skärgårdstrafikens 
prislista. Det är nästa års prislista som 
avses. Per år 2022 kommer avgifters 
storlek att framgå där. Beloppen ska 
vara desamma som år 2021.



Förslag till villkor för års-
kort och skärgårdsplatser

1. Vad regleras i dessa villkor?

I det här dokumentet regleras de vill-
kor som gäller för årskort som gäller på 
Skärgårdstrafikens frigående färjor. I do-
kumentet regleras också villkoren  
för skärgårdsplatser. 

Villkor för bokning, ombokning, avbok-
ning m.m. samt Ålandstrafikens rätt att 
ta ut avgifter i samband därmed regleras 
i Skärgårdstrafikens bokningsvillkor för 
lätta fordon. 

2. Inköpsställen och pris på årskort

Årskort kan köpas online eller på Åland-
strafikens kontor.

Priser framgår av Skärgårdstrafikens prislista.

3. Årskorts giltighetstid

Årskort är giltiga ett kalenderår. 

4. Vilka fordon kan årskort gälla för?

Det finns olika typer av årskort som be-
rättigar till olika förmåner. Gemensamt 
för årskort är att de på visst sätt berät-
tigar innehavaren att resa med fordon 
utan att betala varje resa separat. De 
fordon som årskort kan innehas för är 
personbilar, traktorer, motorcyklar, mo-
pedbilar, lätta paketbilar och husbilar, se 
närmare i Skärgårdstrafikens prislista. 
 



Rött årskort

 

Grönt årskort

Är årskortet knutet 
till ett specifikt 
fordon?

Ja. Fordonet måste 
dessutom vara 
registrerat på Åland.

Ja.

Är årskortet knutet 
till en specifik  
person?

Nej. Nej.

Vem kan inneha 
årskortet?

Kan bara innehas av en 
person eller ett företag 
med aktiv verksamhet, 
som har en skärgårds-
kommun som hemkom-
mun och som är fordo-
nets innehavare.

Alla.

Vilka resor berätti-
gar årskortet till?

Obegränsat antal resor 
till, från och genom 
skärgården inklusive 
förbokade genomfarts-
resor. 

Samma som rött årskort fast utan rätt till förbo-
kade genomfartsresor. Vad en genomfartsresa är 
beskrivs i Skärgårdstrafikens bokningsbillkor för 
lätta fordon.

Grönt årskort ger dock följande rätt till resor 
genom skärgården.

•	 Obokade vidareresor inom samma 
dygn (sista delrutten ska alltså vara 
obokad).

•	 Bokade vidareresor efter övernattning 
i en skärgårdskommun.

•	 Billigare pris på förbokade genom-
fartsresor. De billigare priserna fram-
går i Skärgårdstrafikens prislista under 
”Tillägg för genomfart ändhamn-
ändhamn inom  
samma dygn”.

Årskort som är knutna till ett fordon

5. Villkor för och egenskaper hos olika 
typer av årskort

Med skärgårdskommun avses i denna 
punkt Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, 
Sottunga och Vårdö.



Hur ska årskortet 
uppvisas?

Årskortet är utformat som en klisterdekal som ska vara fastklistrad på 
fordonets vindruta för att vara giltigt som färdbevis. Eftersom årskortet är 
knutet till ett specifikt fordon får det inte flyttas mellan bilar.

Retroaktiv fakture-
ring om årskortet 
inte fästs korrekt.

Om årskortet inte har varit fastklistrat på bilen på korrekt sätt har Åland-
strafiken rätt att retroaktivt fakturera resenären ordinarie biljettavgift för de 
resor som dittills bokats med det aktuella årskortet.

Vad händer om  
Kunden byter  
fordon?

 
Kunden har rätt att 
byta det fordon som 
årskortet gäller för 
mot en avgift. Avgif-
tens storlek framgår i 
Ålandstrafikens prislista. 
Även det nya fordonet 
måste ha kunden som 
innehavare. Kunden får 
sitt nya årskort med 
nytt bilregisternummer 
i samband med att det 
gamla årskortet lämnas 
tillbaka till Ålandstra-
fiken. 

Redan gjorda bokning-
ar med årskortet förs 
automatiskt över till 
att gälla för det nya 
fordonet

Kunden har rätt att byta det fordon som års-
kortet gäller för mot en avgift. Avgiftens storlek 
framgår i Ålandstrafikens prislista. Kunden får 
sitt nya årskort med nytt bilregisternummer i 
samband med att det gamla årskortet lämnas 
tillbaka till Ålandstrafiken. 

Redan gjorda bokningar med årskortet förs au-
tomatiskt över till att gälla för det nya fordonet.

Vad händer om 
fordonet tillfälligt 
är ur trafik?

 
Om kundens fordon är tillfälligt ur trafik på grund av service på verkstad, 
på bilfirma för försäljning eller liknande, kan årskortsförmånen efter kon-
takt med Ålandstrafiken föras över till ett annat fordon under två veckor. 
Kunden får då ett särskilt intyg som ska medföras i fordonet vid resor. Om 
uppehållet ska pågå mer än två veckor eller förlängs, krävs verifikation 
från verkstad, bilfirma, försäkringsbolag eller motsvarande. 

Årskort för bil som 
väntar på åländskt 
registernummer?

Även fordon som väntar på åländskt registreringsnummer har rätt att 
resa med årskortsförmåner i 60 dagar förutsatt att fordonets innehavare 
betalar för ett Rött eller Grönt årskort. Under dessa 60 dagar får fordonets 
innehavare ett intyg från Ålandstrafiken på att fordonet får resa med års-
kortförmåner. Årskortet överlämnas till kunden när fordonet har registre-
rats på Åland. Om verifikation på genomförd registrering utfärdat av For-
donsmyndigheten uteblir efter 60 dagar faktureras ordinarie biljettavgift 
för fordonets resor ombord på avgiftsbelagda linjer, såvida inte kunden 
kan visa att utebliven registrering beror på att beslut från Skatteförvalt-
ningen inväntas.

Övrigt Uppgifter om den som ska köpa rött årskort och/eller dennes fordon 
kontrolleras med befolknings- eller företagsregistret och med Fordons-
myndigheten.



Årskort som är knutna till person
Röd-Gult årskort Grön-Gult årskort

Är årskortet 
knutet till 
ett specifikt 
fordon?

Nej. Nej.

Är årskortet 
knutet till 
en specifik 
person?

Ja. Endast privatpersoner kan inneha det. Ja. Endast privatpersoner kan 
inneha det.

Vem kan 
inneha  
årskortet? Kan bara innehas av en privatperson som har 

en skärgårdskommun som hemkommun.
Alla privatpersoner.

Vilka resor 
berättigar 
årskortet till?

Obegränsat antal resor till, från och genom 
skärgården inklusive förbokade genomfarts-
resor. 

Samma som röd-gult årskort 
fast utan rätt till förbokade 
genomfartsresor. Vad en ge-
nomfartsresa är beskrivs i Skär-
gårdstrafikens bokningsbillkor 
för lätta fordon.

Grön-gult årskort ger dock 
följande rätt till resor genom 
skärgården.

•	 Obokade vidareresor 
inom samma dygn 
(sista delrutten ska 
alltså vara obokad).

•	 Bokade vidareresor 
efter övernattning i en 
skärgårdskommun.

•	 Billigare pris på för-
bokade genomfarts-
resor. De billigare 
priserna framgår i 
Ålandstrafikens pris-
lista under ”Tillägg för 
genomfart ändhamn-
ändhamn inom sam-
ma dygn”.

Hur ska års-
kortet  
uppvisas?

Kunden ska i samband med ombordkörning 
kunna visa upp årskortet tillsammans med 
giltig legitimation. 

Kunden ska i samband med 
ombordkörning kunna visa upp 
årskortet tillsammans med giltig 
legitimation.

Övrigt Uppgifter om den som ska inneha årskortet 
kontrolleras med befolkningsregistret.



Röd-Gult årskort Grön-Gult årskort

Är årskortet 
knutet till 
ett specifikt 
fordon?

Nej. Nej.

Är årskortet 
knutet till 
en specifik 
person?

Ja. Endast privatpersoner kan inneha det. Ja. Endast privatpersoner kan 
inneha det.

Vem kan 
inneha  
årskortet? Kan bara innehas av en privatperson som har 

en skärgårdskommun som hemkommun.
Alla privatpersoner.

Vilka resor 
berättigar 
årskortet till?

Obegränsat antal resor till, från och genom 
skärgården inklusive förbokade genomfarts-
resor. 

Samma som röd-gult årskort 
fast utan rätt till förbokade 
genomfartsresor. Vad en ge-
nomfartsresa är beskrivs i Skär-
gårdstrafikens bokningsbillkor 
för lätta fordon.

Grön-gult årskort ger dock 
följande rätt till resor genom 
skärgården.

•	 Obokade vidareresor 
inom samma dygn 
(sista delrutten ska 
alltså vara obokad).

•	 Bokade vidareresor 
efter övernattning i en 
skärgårdskommun.

•	 Billigare pris på för-
bokade genomfarts-
resor. De billigare 
priserna framgår i 
Ålandstrafikens pris-
lista under ”Tillägg för 
genomfart ändhamn-
ändhamn inom sam-
ma dygn”.

Hur ska års-
kortet  
uppvisas?

Kunden ska i samband med ombordkörning 
kunna visa upp årskortet tillsammans med 
giltig legitimation. 

Kunden ska i samband med 
ombordkörning kunna visa upp 
årskortet tillsammans med giltig 
legitimation.

Övrigt Uppgifter om den som ska inneha årskortet 
kontrolleras med befolkningsregistret.

6. Skärgårdsplats

Skärgårdsplatser är ett visst begränsat antal 
platser per avgång som bara kan bokas av 
privatpersoner och företag som enligt be-
folkningsdatasystemet har Brändö, Föglö, 
Kumlinge, Kökar, Sottunga eller Vårdö som 
hemkommun (i denna punkt benämnda 
Skärgårdsplatser). Syftet med Skärgårds-
platserna är att möjliggöra för boende i 
dessa skärgårdskommuner att med kort 
varsel kunna utföra brådskande ärenden, 
exempelvis läkarbesök.

Skärgårdsplatser kan bara bokas när av-
gången i övrigt är fullbokad. Antalet Skär-
gårdsplatser per avgång finns redovisade 
på Ålandstrafikens hemsida.

Skärgårdsplatser kan bokas 72 timmar till 1 
timme före avgångstiden i den första hamn 
som aktuell färja enligt tidtabellen avgår 
från. Skärgårdsplatser bokas på samma 
sätt som andra platser, det vill säga online 
eller genom kontakt med Ålandstrafikens 
kontor. För kunder som saknar tillgång till 
internet finns möjlighet att boka skärgårds-
plats genom telefonsamtal till respektive 
färja. Bokningsbart utrymmet vid sådan 
bokning är dock ytterst begränsat.

Skärgårdsplatser måste avbokas senast vid 
följande tidpunkter.

Period Avbokas senast
Vecka  
24-33

6 timmar före den 
bokade avgångstiden

Vecka  
1-23 och 34-53

3 timmar före den 
bokade avgångstiden

Kunder som avbokar Skärgårdsplats för 
sent debiteras en avgift för sen avbokning. 
Avgiftens storlek framgår av Skärgårdstrafi-
kens prislista.

Kunder som inte utnyttjar sin bokade Skär-
gårdsplats och som inte heller har avbokat 
Skärgårdsplatsen debiteras en avgift för 
”no-show”. Avgiftens storlek framgår av Skär-
gårdstrafikens prislista. Syftet med avgiften 
för ”no-show” är att möjliggöra att det bok-
ningsbara utrymmet utnyttjas effektivt. 

7. Ingen ångerrätt vid distansavtal

Enligt 6 kap. konsumentskyddslagen (FFS 
38/1978) gäller inte ångerrätt vid distansköp 
av transporttjänst. Kunder kan därför inte 
ångra köp av årskort från Ålandstrafiken.

I vilkoren nämns Skärgårdstrafikens 
prislista. Det är nästa års prislista som 
avses. Per år 2022 kommer avgifters 
storlek att framgå där. Beloppen ska 
vara desamma som år 2021.



Förslag till villkor för förtur 
och bokningsrätt

1. Vad regleras i dessa villkor?

I dessa villkor beskrivs förutsättningarna 
för att beviljas förtur på specifika avgångar 
på Föglölinjen (i detta dokument benämnt 
”Förtur”) eller rätt till avsteg från förbudet 
mot att boka genomfartsresor enligt Skär-
gårdstrafikens villkor (i detta dokument 
benämnt ”Bokningsrätt”).

2. För vilka ändamål beviljas Förtur? 

Till följd av att Föglölinjen inte kan bo-
kas, kan det finnas tungt vägande skäl att 
bevilja enskilda resenärer/fordon Förtur 
till plats ombord på specifika avgångar. 
Arbetspendling kan vara ett sådant tungt 
vägande skäl.

3. För vilka ändamål beviljas Bokningsrätt?

Det kan i vissa fall finnas tungt vägan-
de skäl att bevilja enskilda fordon rätt 
att bokas från Ändhamn till Ändhamn 
(”Ändhamnar” är Hummelvik, Långnäs, 
Svinö, Osnäs och Galtby), trots de restrik-
tioner för bokning av sådana resor som 
gäller enligt Skärgårdstrafikens villkor för 
bokning dels av tunga fordon, dels av lätta 
fordon. Det kan också finnas tungt vägan-
de skäl att för sådana resor medge frånsteg 
från genomfartstaxan. 

Tungt vägande skäl för Bokningsrätt kan 
exempelvis vara att ett företag med verk-
samhet i skärgården som normalt levererar 
och tar emot leveranser med Skärgårdstra-
fiken till följd av avvikelser i turlista på hel-
ger och under lågsäsong, inte kan leverera 
eller ta emot nödvändiga leveranser som 
normalt. Tungt vägande skäl kan också ex-
empelvis vara att utrustning eller gods som 
snabbt behövs för allmänna eller ömmande 
intressen annars skulle dröja. Exempelvis 
beviljades Bokningsrätt för vissa skogsma-

skiner i samband med stormen Alfrida och 
för vissa transporter av djurfoder i sam-
band med den torra sommaren år 2018. 

4. Ansökan och beslut om Förtur och 
Bokningsrätt

Ansökan om Förtur eller Bokningsrätt lämnas 
till Ålands landskapsregering (maila gärna 
ansökan till registrator@regeringen.ax).

Ansökan ska innehålla en motivering till 
varför den ansökande behöver Förtur eller 
Bokningsrätt. Ansökan ska även innehålla 
detaljerade uppgifter om vilka veckodagar, 
avgångstider och rutter ansökan avser 
samt uppgifter om fordonstyp, fordonets 
registreringsnummer, längd och vikt för 
lastbilar och långtradare, kontaktuppgifter 
och eventuellt FO-nummer.

Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om 
Förtur fattas av Ålands landskapsregering. 

Avgiften för prövning av en ansökan om 
Förtur och Bokningsrätt framgår av land-
skapsregeringens beslut om avgifter för 
prestationer vid landskapsregeringens all-
männa förvaltning (ÅFS 2018:25). 

5. Generell Bokningsrätt för åländska 
allmännyttiga ideella föreningar

Åländska allmännyttiga ideella föreningar 
har generell Bokningsrätt och 80 procents 
rabatt på genomfartstaxan för alla fordon-
styper under veckorna 1-23 och 34-53, 
förutsatt att resan används av föreningens 
aktiva medlemmar inom ramen för fören-
ingens verksamhet. Endast en utnämnd 
ansvarsperson inom föreningen har rätt att 
boka och avboka sådana resor. Bokning 
görs genom e-post eller telefonsamtal till 
eller besök hos Ålandstrafiken under ordi-
narie öppettider.

Som allmännyttig ideell förening räknas 
sådana föreningar som vid beskattningen 
betraktas som allmännyttiga. Som allmän-
nyttig ideell förening räknas dock aldrig 
intresseförening eller fackförening. 



Förslag till bokningsvillkor 
för tunga fordon

1. Vad regleras i dessa villkor?

Dessa villkor gäller för bokning av plats för 
tunga fordon på Skärgårdstrafikens frigåen-
de färjor. Plats kan bokas på alla frigående 
färjor utom mellan fasta Åland och Föglö. 
På sträckan Svinö-Degerby kan dock plats 
bokas för bussar.

Tunga fordon är exempelvis lastbil, 
lastbilssläp, långtradare, buss, traktor, 
traktorsläp, tankbil, dumpers eller liknan-
de samt skogskran, markvält och andra 
tunga maskiner inom jord- och skogs-
bruk och markberedning.

2. Priser och betalning

Priser på Skärgårdstrafikens resor framgår 
i Skärgårdstrafikens prislista och på Åland-
strafikens hemsida. På hemsidan framgår 
också vilka betalningssätt som accepteras.

Bokade resor faktureras i samband med 
bokningen.

3. Bokning, avbokning och ombokning

Resor kan bokas fram till 1 timme före av-
gångstiden i den första hamn som aktuell 
färja enligt tidtabellen avgår från, om inte 
annat anges i turlistan. Obokade fordon tas 
med i mån av möjlighet.

Bokningar bekräftas med bokningsbekräf-
telse och dessa villkor. Genom att boka en 
resa accepterar kunden Skärgårdstrafikens 
bokningsvillkor för tunga fordon.

För Bränsleturer gäller vissa avvikande reg-
ler angående bokning, se punkt 8.

Avbokning och ombokning bör ske sna-
rast möjligt för att möjliggöra att det 
bokningsbara utrymmet utnyttjas effektivt. 
Tunga Fordon är ofta stora och en 

avbokning kan frigöra mycket utrymme för 
andra resenärer. 

Avbokning och ombokning måste dock 
senast göras vid följande tidpunkter.

Pe
rio

d

Kund som har 
en skärgårds-
kommun som 
hemkommun 
eller som 
regelbundet 
året runt anli-
tas av företag 
som har en 
skärgårds-
kommun som 
hemkommun

Övriga kunder 

Vecka 
24-33

Senast 12 
timmar före 
den bokade 
avgångstiden.

Senast 24 timmar 
före den bokade 
avgångstiden.

Vecka 
1-23 
och 
34-53

Senast 6 tim-
mar före den 
bokade av-
gångstiden.

Senast 24 timmar 
före den bokade 
avgångstiden.

Resor kan bokas, avbokas och ombokas 
under Ålandstrafikens öppettider genom 
e-post, telefon eller besök på Ålandstrafikens 
kontor i Mariehamn. Utanför Ålandstrafikens 
öppettider ska resor avbokas på Ålandstrafi-
kens hemsida.

Ombokning av resa till annan avgång sam-
ma dag får göras senast 2 timmar före den 
bokade avgångstiden. Sådan ombokning 
kan endast göras under Ålandstrafikens 
öppettider genom e-post eller telefonsam-
tal eller vid besök på Ålandstrafikens kon-
tor i Mariehamn. 

Att en kund ges klartecken av färjeper-
sonal att resa med en annan avgång än 
den bokade, innebär inte att den bokade 
resan automatiskt har avbokats/ombokats. 
Kunden måste alltid själv ta kontakt med 
Ålandstrafiken på ovan nämnda sätt för att 
avboka/omboka resan.

 
 



4. Avbokning och ombokning för kun-
der med årskort för traktor

För kunder som har årskort för traktor 
gäller inte reglerna om avbokning och 
ombokning i punkt 3. Istället gäller de 
avboknings- och ombokningsvillkor som 
gäller för årskortresor med lätta fordon (se 
Skärgårdstrafikens bokningsvillkor för lätta 
fordon). Det innebär att avbokning eller 
ombokning av årskortsresa med traktor 
måste göras senast vid följande tidpunkter.

Period Traktor med Rött 
årskort

Traktor 
med Grönt 
årskort

Vecka 
24-33

Senast 6 timmar 
före den bokade 
avgångstiden.

Senast 24 
timmar före 
den bokade 
avgångsti-
den.

Vecka 
1-23 
och 
34-53

Senast 3 timmar 
före den bokade 
avgångstiden.

Senast 12 
timmar före 
den bokade 
avgångsti-
den.

Årskortresa med traktor kan avbokas 
eller ombokas under Ålandstrafikens 
ordinarie öppettider genom e-post, tele-
fonsamtal eller besök på Ålandstrafikens 
kontor i Mariehamn. 

Ombokning av resa till annan avgång sam-
ma dag får göras senast 2 timmar före den 
bokade avgångstiden utan avgift för sen 
avbokning, förutsatt att ombokningen görs 
under Ålandstrafikens öppettider genom 
e-post, telefonsamtal eller besök på Åland-
strafikens kontor i Mariehamn.

Att en kund ges klartecken av färjeper-
sonal att resa med en annan avgång än 
den bokade, innebär inte att den bokade 
resan automatiskt har avbokats/ombokats. 
Kunden måste alltid själv ta kontakt med 
Ålandstrafiken på ovan nämnda sätt för att 
avboka/omboka resan.

5. Vad händer vid för sen avbokning/
ombokning?

Kunder som avbokar eller ombokar för 
sent debiteras en avgift för sen avbokning. 
Avgiftens storlek framgår av Skärgårdstra-
fikens prislista.  För sent avbokade resor 
återbetalas eller krediteras inte.

Syftet med avgiften för sen avbokning är 
att möjliggöra att bokningsbart utrymme 
utnyttjas effektivt.

6. Vad händer om bokad plats inte 
utnyttjas? 

Kunder som inte utnyttjar sin bokade resa 
och som inte heller har avbokat eller ombo-
kat resan innan avgång debiteras en avgift 
för ”no-show”. Avgiftens storlek framgår av 
Skärgårdstrafikens prislista. 

Vid ”no-show” återbetalas eller krediteras 
inte biljettpriset.

Syftet med avgiften för ”no-show” är att 
möjliggöra att det bokningsbara utrymmet 
utnyttjas effektivt.

7. Genomfartsresor

Skärgårdstrafikens frigående färjor är 
främst avsedda för resor till, från och inom 
den åländska skärgården. Därför är möj-
ligheten att boka resor genom skärgården 
begränsad. Eftersom tunga fordon tar upp 
stort utrymme på bildäck är restriktionerna 
för bokning av tunga fordon strängare än 
för lätta fordon.

Med Skärgårdskommun avses i den här 
punkten Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar 
och Sottunga. 

Med Ändhamn avses Hummelvik, Långnäs, 
Svinö, Osnäs och Galtby.



Restriktioner för godstransporter

En godstransport är en transport med 
tungt fordon som är avsett för frakt och 
som har gods i lasten.

Godstransporter bör bara nyttja Skärgård-
strafiken i syfte att lossa och lasta gods i 
en Skärgårdskommun. Det är därför inte 
möjligt att boka resa för godstransport 
med en och samma last från Ändhamn till 
annan Ändhamn. Detta gäller oavsett om 
övernattning i en Skärgårdskommun sker 
eller inte. 

Förutsatt att all last som en godstransport 
har lastad när resan inleds i en Ändhamn ska 
lossas i en Skärgårdskommun, får resa bokas 
till annan Ändhamn om övernattning i en 
Skärgårdskommun sker längs vägen. Sådan 
resa får bokas även om godstransporten 
lastas med ny last i en Skärgårdskommun. 

På avgångar från Osnäs till Hummelvik och 
vice versa får godstransporter bokas om 
allt gods som godstransporten omfattar 
ska lastas/lossas i Vårdö. Sådan bokning 
får inte ske om gods till någon del ska 
lastas eller lossas i någon annan kommun 
än Vårdö. Förutsatt att Ålandstrafikens 
kontor senast den 10 dagen i månaden 
efter att resan genomfördes har tagit emot 
fraktsedel/transportdokument som visar 
att lastning/lossning skedde i Vårdö, ska 
resans pris beräknas enligt Skärgårdstaxan, 
se Skärgårdstrafikens prislista. Om sådan 
dokumentation inte inkommer inom utsatt 
tid, ska kunden betala ordinarie pris för 
resan enligt Genomfartstaxan, se Skärgård-
strafikens prislista.

Restriktioner för tunga fordon som inte 
fraktar gods

För tunga fordon som inte är god-
stransporter får resa bokas från 
Ändhamn till annan Ändhamn endast om 
övernattning i Skärgårdskommun sker 
på vägen. Det innebär exempelvis att 

bussar får bokas från Ändhamn till annan 
Ändhamn om övernattning i en Skärgårds-
kommun sker på vägen. 

På avgångar från Osnäs till Hummelvik och 
vice versa får bussar bokas om syftet med re-
san är att stanna vid turistanläggning i Vårdö 
för övernattning. Förutsatt att Ålandstrafikens 
kontor senast den 10 dagen i månaden efter 
att resan genomfördes har tagit emot kvitto 
på att övernattning skedde i direkt anslut-
ning till resan med Skärgårdstrafikens färja, 
ska resans pris beräknas enligt Skärgårdstax-
an, se Skärgårdstrafikens prislista. 

Om sådan dokumentation inte inkommer 
inom utsatt tid, ska kunden betala ordinarie 
pris enligt Genomfartstaxan, se Skärgård-
strafikens prislista.

8. Bränsleturer – farliga ämnen som 
transporteras med tankbil/lastbil 

En bränsletransport är en transport som 
omfattas av lagen om transport av farliga 
ämnen (FFS 719/94), som är tillämplig på 
Åland genom blankettlag. En bränsletran-
sport kan exempelvis vara transport av 
flytande bränsle i tankbil eller gaser i gas-
flaskor som lastats på lastbil. Lagkrav på 
transporter av farliga ämnen medför att det 
finns restriktioner för hur bränsletranspor-
ter får ske på Skärgårdstrafikens färjor.

Bränsletransporter får inte ske på Skär-
gårdstrafikens färjor utan att plats först har 
bokats på en avgång på vilken det är tillåtet 
att boka bränsletransport (i detta dokument 
benämnt Bränsletur). Information om vilka 
turer som är Bränsleturer finns i turlistan.

 



 Bränsletransport på Bränsletur måste bokas 
och avbokas senast vid följande tidpunkter.

Period Norra 
och Södra 
linjen

Tvärgående linjen 

Vecka 
24-33

Senast kl. 
12:00 kon-
torsdagen 
före dagen 
för avgång.  

Senast kl. 12:00 
kontorsdagen före 
dagen för avgång.

Vecka  
18-23 
och  
34-39

Senast kl. 
12:00 kon-
torsdagen 
före dagen 
för avgång.

Senast kl. 12:00 tre 
kontorsdagar före 
dagen för avgång. 
På sträckan Lång-
näs-Överö ska 
bokning/avbok-
ning dock ske 
senast en kontors-
dag före dagen för 
avgång.

Vecka 
1-17  
och  
40-53

Senast kl. 
12:00 tre 
kontors-
dagar före 
dagen för 
avgång.

Senast kl. 12:00 tre 
kontorsdagar före 
dagen för avgång.

Om ingen plats för Bränsletransport bokats 
inom ovan utsatt tid, öppnas Bränsleturen 
upp för vanlig bokning utan passagerarbe-
gränsning. Det innebär också att farliga äm-
nen inte får transporteras på den avgången.

Om en bokad Bränsletransport avbokas för 
sent debiteras en avgift för sen avbokning. 
Avgiftens storlek framgår i Skärgårdstrafi-
kens prislista. 

Om en bokad Bränsletransport inte utnytt-
jas och inte heller har avbokats debiteras 
en avgift för ”no-show”. Avgiftens storlek 
framgår av Skärgårdstrafikens prislista. 
Syftet med avgiften för ”no-show” är att 
möjliggöra att det bokningsbara utrymmet 
utnyttjas effektivt.

 
 

9. Beställningsturer och invikningar

En beställningstur är en avgång eller 
invikning från en linje som enligt turlis-
tan bara körs om den har bokats eller 
beställts i förväg (i detta dokument be-
nämnd Beställningstur).

Bokning av Beställningstur

Beställningsturer kan bokas under Åland-
strafikens ordinarie öppettider genom 
e-post eller telefonsamtal eller vid besök 
hos Ålandstrafikens kontor i Mariehamn. 

För bokade Beställningsturer gäller samma 
villkor för tidpunkter för bokning, avbok-
ning och ombokning och avgifter för sen 
avbokning som för andra bokningar. 

Beställning av Beställningstur

När en Beställningstur inte länge kan bo-
kas enligt ovan, kan den beställas genom 
telefonsamtal direkt till färjan. Telefon-
nummer till färjorna finns invid aktuell 
tidtabell i turlistan.

Vid vilken tidpunkt en beställning senast 
måste göras framgår i turlistan. Olika linjer 
kan ha olika tidpunkter. Avbeställning mås-
te också ske senast vid den tidpunkt som 
en beställning senast måste göras. 

Förhöjd ”no-show-avgift” vid för sen avbok-
ning/ombokning och ”no-show”

Kunder som avbokar/avbeställer en Be-
ställningstur för sent eller som inte utnytt-
jar Beställningsturen, debiteras en förhöjd 
avgift för ”no-show”, förutsatt att kundens 
bokning/beställning av Beställningsturen 
var den enda orsaken till att den ge-
nomfördes. Avgiftens storlek framgår av 
Skärgårdstrafikens prislista. Avgiften är 
förhöjd eftersom kundens agerande har 
föranlett dels att färjan har fått köra onö-
diga sträckor, dels att andra kunders resor 
har fördröjts.

 



10. Missnöje över avgift

Avgift för sen avbokning, ”no-show” eller 
outnyttjad beställd tur/invikning ska inte 
debiteras om kunden kan visa godtagbar 
orsak. Godtagbar orsak kan exempelvis 
vara sjukdom, vård av sjukt barn, trafiko-
lycka, andra omfattande trafikstörningar 
eller att aktuellt fordon gått sönder.

Om en kund anser sig ha godtagbar orsak 
till att avbokning inte kunde ske i rätt tid 
eller till att kunden uteblev från bokad resa, 
Beställningstur eller Bränsletur, ska kunden 
meddela det till Ålandstrafiken i samband 
med sin sena avbokning eller senast inom 
en vecka efter den resdag som avgiften 
hänför sig till. Om Ålandstrafiken bedö-
mer att orsaken som sådan är godtagbar 
ska kunden inom tre veckor lämna in 
verifikation/bevis på orsaken. Därefter kan 
Ålandstrafiken bestämma om avgiften ska 
debiteras. Kunder som inte framfört god-
tagbar orsak inom nämnda tid, kan inte 
föra fram godtagbar orsak senare.

Hjälp oss bli tydliga!

I vilkoren nämns Skärgårdstrafikens 
prislista. Det är nästa års prislista som 
avses. Per år 2022 kommer avgifters 
storlek att framgå där. Beloppen ska 
vara desamma som år 2021.



“Nu är det Din tur 
att ge oss 

Dina synpunkter!”

Vilka principer gäller för bokningsreglerna? 
Arbetet med att göra bokningsreglerna enklare genomsyras av följande principer. 

• Skärgårdstrafiken ska möjliggöra transporter till, från och inom skärgården. I första hand 
ska den tillgodose behov hos dem som bor och verkar i skärgårdskommunerna. Det är 

också viktigt att övriga ålänningar och turister kan använda skärgårdstrafiken. 

• Det bokningsbara utrymmet ombord på färjorna ska utnyttjas så effektivt som möjligt. 

• Bokningsreglerna, som syftar till att skapa balans mellan ovanstående intressen, ska vara 
transparenta, tydliga och lätta att förstå för kunderna. Reglernas syfte ska redovisas.

www.regeringen.ax/enklareregler





Lämna dina synpunkter på landskapsregeringens hemsida 

www.regeringen.ax/enklareregler

Så hittar du hemsidan med hjälp av QR-koden
1. Öppna den inbyggda kameraappen på en kompatibel mobil eller surfplatta.

2. Rikta kameran mot QR-koden.
3. Tryck på bannern som visas på mobilen eller surfplattan.


