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LR:s svar på referensgruppens synpunkter i Enklare regler 

 

I projektet Enklare regler har referensgruppen lämnat synpunkter på landskapsregeringens utkast till enklare villkor för bokning. Utkasten som 

synpunkterna avser är daterade 20 04 2020. Synpunkterna har lämnats muntligen vid två möten som hölls med referensgruppen. Mötena har 

protokollförts. I detta dokument har landskapsregeringen skriftligen besvarat de synpunkterna som framfördes av referensgruppen och som framgår av 

protokollen. 

 

Svar på referensgruppens synpunkter på villkor för lätta fordon 

 

Nr Referensgruppens synpunkt Landskapsregeringens svar 

1 Behöver det verkligen finnas tre olika säsonger (låg, mellan och hög) med olika 

regler? Det borde räcka med två säsonger. Kunde säsongerna anges med datum 

istället för med ord, så att läsaren snabbt kan avgöra vad som gäller ett visst 

datum? 

Mellansäsongperioden tas bort. Lågsäsongens regler 

används under det som tidigare var mellansäsong. 

Dessutom justeras reglerna så att säsongerna inte anges i 

ord. Istället anges vilka veckonummer de olika reglerna 

gäller. En nackdel med att använda exakta datum är att de 

skiftar från år till år. Dokumentet ska kunna vara 

beständigt under flera år. Veckonummer är därför ett mer 

beständigt alternativ. 

2 Regelverket för bokning och avbokning etc. bör endast vara i kraft under den 

period som definierats som högsäsong. Under lågsäsong är det inte brist på 

utrymme på däck och då behövs inga regler för bokning och avbokning. 

Regler om bokning och avbokning behövs året runt. Det 

finns turer som blir fullbokade året runt. Däremot är det 

inte lika högt tryck utanför högsäsongen och reglerna är 

därför lindrigare då.  
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3 Det är onödigt att termer definieras både i definitionslista och i brödtexten. 

Informationen bör bara finnas på ett ställe – antingen i definitionslistan eller 

brödtexten. 

Definitionslistan tas bort och termer definieras enbart i 

brödtexten. 

4 Reglerna om bokning, avbokning och ombokning kunde hanteras tillsammans i 

en enda punkt. Det skulle kunna minska textmassan. 

Justering görs i enlighet med synpunkten. 

5 Kan punkten 2 om vad som regleras i dokumentet tas bort? Den framstår som 

onödig. 

Nej. Eftersom reglerna delas upp i flera olika dokument 

behöver det anges vad varje dokument omfattar. Däremot 

har texten kortats ner för att öka läsbarheten. 

6 I punkt 3 kan texten ”För att Lätta Fordon ska garanteras plats ombord måste 

plats bokas i förväg” strykas som obehövlig. Det säger sig självt att bokning 

krävs. 

Texten stryks. 

7 I punkt 3 bör det förtydligas att ”besök” avser besök vid Ålandstrafikens kontor 

i Mariehamn. 

Det förtydligas.  

8 Avgifterna för dels sen avbokning, dels no-show (punkt 6) bör tas bort. Istället 

bör det införas ett bokningsförbud under ett år framåt för de kunder som vid tre 

tillfällen avbokat för sent/inte utnyttjat bokad plats. 

Bokningsförbud vore en oproportionerlig åtgärd. 

Skärgårdstrafiken är viktig infrastruktur. För många i 

skärgården, inte minst de som arbetspendlar eller driver 

näring, är det viktigt att kunna använda den fullt ut. Att 

inte ha möjlighet att boka plats gör att människors tillgång 

till Skärgårdstrafiken blir osäker. En sanktion i form av ett 

penningbelopp medför däremot inte att tillgången till 

Skärgårdstrafikens tjänster förändras. En sådan sanktion är 

därför att föredra. Avgifterna tas därför inte bort. 

9 Tiden för när avbokning senast måste ske bör vara två timmar året runt.  Syftet med tidpunkter för avbokning är att möjliggöra för 

andra resenärer att boka den frigjorda platsen. Två timmar 

är för kort tid för att andra resenärer ska hinna boka 

platsen, planera sin resa och komma iväg på den.   
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10 Resenären ska inte drabbas av avgift för sen avbokning om besättningen har 

tagit med den ombord på en tidigare avgång. 

Bokningssystemet kan inte självt urskilja när en resenär 

har tagit en tidigare avgång. Besättningen har inte tillgång 

till bokningssystemet och kan därför inte notera en 

avbokning i systemet. Det vore dessutom olämpligt att 

ålägga besättningen en sådan arbetsuppgift. Den ska 

koncentrera sig på att framföra färjan. Resenärer måste 

alltså även i framtiden avboka sin plats på vanligt sätt i de 

fall de tagit en tidigare avgång än den bokade. 

Landskapsregeringen arbetar för att hitta en framtida 

teknisk lösning på detta. 

11 Ombokning av plats till annan avgång samma dag (upp till två timmar före 

avgångstiden) bör kunna göras online. Alternativt att besättningen ska sköta 

ombokningen utanför Ålandstrafikens öppettider. 

Bokningssystemet online kan inte hantera en ombokning 

som sker efter att ordinarie tid för ombokning gått ut. 

Ombokning av plats till annan avgång samma dag, som får 

ske upp till två timmar före avgångstiden, är ett avsteg från 

de vanliga avbokningstiderna och måste därför göras 

manuellt via Ålandstrafiken. Besättningen har inte tillgång 

till bokningssystemet och kan därför inte genomföra någon 

ombokning. Det vore dessutom olämpligt att ålägga 

besättningen en sådan arbetsuppgift. Den ska koncentrera 

sig på att framföra färjan. 

12 Kunder med rött årskort ska kunna boka genomfartsresor online. En sådan ändring kräver utveckling i bokningssystemet. 

Ett sådant utvecklingsarbete har inletts med anledning av 

referensgruppens synpunkt. 

13 Bestämmelserna om skärgårdsplatser kunde finnas i ett annat dokument än 

dessa villkor, exempelvis i villkoren för årskort. 

Bestämmelserna om skärgårdsplatser flyttas till villkoren 

för årskort. 
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14 Det borde finnas en väntelista på turer som är fullbokade. Det skulle öka 

tryggheten för resenärer som inte tycker om att chansa att veta hur nära man har 

till att få plats. 

Dagens bokningssystem har ingen funktion som kan 

hantera en automatisk väntelista. Det skulle kräva en 

kostsam utveckling av systemet, som kanske också skulle 

kräva att systemet kan förstå om kunden har bokat någon 

annan tur istället som måste avbokas om kunden tackar ja. 

För närvarande bedöms nyttan av ett sådant system inte 

vara så stor att det motiverar den kostnad som 

systemutvecklingen skulle medföra. 

15 Den förhöjda no-show-avgiften för beställningsturer (i dagsläget 80 euro), 

framför allt för Husö och Kyrkogårdsö, borde tas bort. Avgiften borde vara 

densamma som för annan no-show (i dagsläget 40 euro). 

Avgiften är förhöjd eftersom kundens agerande har 

föranlett dels att färjan har fått köra onödiga sträckor, dels 

att andra kunders resor har fördröjts. De aspekterna 

motiverar en högre avgift än den andra typen av no-show 

då kunden endast låter bli att utnyttja en plats på en tur 

som ändå ska gå. 

 

16 Angående kunders missnöje över avgifter ska kunder inte behöva verifiera sin 

orsak med t.ex. sjukintyg, verkstadskvitto. Om kunden ändå ska behöva 

verifiera det är det för kort tidsram att behöva meddela Ålandstrafiken redan 

nästa dag och inkomma med verifikat efter en vecka. De är ofta svårt att bevisa 

sådana saker på så kort tid. Kunden bör ha längre tid på sig att meddela 

Ålandstrafiken och få minst tre veckor på sig att inkomma med verifikation. 

Landskapsregeringen håller med om att tidsramarna bör 

ökas. Tidpunkterna justeras så att kunden ska höra av sig 

inom en vecka och inkomma med verifikation inom tre 

veckor. Däremot är det motiverat att begära verifikat 

eftersom bestämmelserna med avgifter annars kan bli 

verkningslösa i praktiken. 
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Svar på referensgruppens synpunkter på villkor för tunga fordon 

 

Nr Referensgruppens synpunkt Landskapsregeringens svar 

1 Referensgruppens synpunkter på villkoren för lätta fordon gäller också 

villkoren för tunga fordon i de delar villkoren är likalydande. 

I de delar villkoren är likalydande och villkoren för lätta 

fordon har justerats, justeras de för tunga fordon på 

motsvarande sätt. 

2 En generell synpunkt, som egentligen gäller priser, är att avbokningsavgifterna 

för tunga fordon upplevs som oresonligt höga. Exempelvis leder de höga 

avbokningsavgifterna till att den som bokat ett släp men kort inpå resan 

upptäcker att släpet inte behövs, tjänar mer på att ta med släpet än att avboka 

det. Det leder till att utrymmet på bildäck används ineffektivt, eftersom andra 

fordon annars hade kunnat utnyttja den plats som släpet tar upp i onödan. 

Prisfrågor ligger utanför det här projektets ramar men 

landskapsregeringen tar till sig synpunkterna och ska se 

över prissättningen. 

3 Vårdö kommun anser att Vårdö i alla avseenden ska ses som en 

skärgårdskommun och alltså ingå som en sådan också vad gäller reglerna om 

genomfartsresor.     

Hummelvik på Vårdö är en ändhamn, på samma sätt som 

Långnäs i Lumparland är en ändhamn. Hummelvik är en 

ändhamn till följd av att det finns linjfärjeförbindelse 

mellan Vårdö och fasta Åland. Om Vårdö skulle ses som 

en skärgårdskommun vad gäller genomfartsresor för tung 

trafik, skulle det öppna för mer tung trafik på 

Skärgårdstrafikens frigående färjor än vad de har kapacitet 

för. Tillgängligheten för skärgårdsbor och transporter inom 

skärgården skulle försämras på ett sätt som 

landskapsregeringen inte anser är motiverat. 

4 Det bör tydligare framgå i vilka fall man måste boka bränsletur, alltså vad som 

utgör farligt gods. 

Det har förtydligats. 
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5 Referensgruppen önskar få en förklaring till varför bokningstiderna på 

bränsleturer är så olika beroende på säsong. Till skillnad från övriga 

fordonsslag, är exempelvis sista tiden för bokning kortare på sommaren än på 

vintern.  

Tiderna för bokning av bränsleturer är anpassade efter 

skärgårdens behov av att få ut bränsle till skärgårdens 

bensinstationer. Tankarna är små och på sommaren är 

tillflödet av kunder oförutsägbart. Ibland uppstår ett behov 

av att snabbt få ut mer bränsle i skärgården. Därför kan 

bränsleturer sommartid bokas med relativt kort varsel. 
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Svar på referensgruppens synpunkter på villkor för årskort och skärgårdsplatser 

 

Nr Referensgruppens synpunkt Landskapsregeringens svar 

1 Prissättningen av årskorten bör ses över. Det bör vara samma pris på de årskort 

som är bundna till fordon och de som är bundna till person. Det borde finnas 

någon typ av rabatt eller möjlighet till parallellkort som gör att det totala priset 

för årskort per hushåll går ner. 

Prisfrågor ligger utanför det här projektets ramar men 

landskapsregeringen tar till sig synpunkterna och ska se 

över prissättningen. 

2 Årskortets giltighetstid bör ändras från kalenderår till ett år från och med 

inköpsdagen. 

En sådan ändring kräver ett biljettavläsningssystem i 

hamnarna som inte finns idag. Landskapsregeringen 

arbetar för att hitta en framtida teknisk lösning på detta. 

3 Texten om vilka resor som grönt och grön-gult årskort berättigar till är otydligt 

skriven och onödigt lång. Det är också otydligt vad det är som gäller angående 

delbetalning i samband med genomfart. 

Texten har skrivits om och kortats ned för att göra den 

tydligare.  

4 Rätten till retroaktiv fakturering om det uppdagas att årskort inte varit fastsatt 

på rätt sätt bör tas bort. Det ska åligga besättningen att kontinuerligt kontrollera 

att årskorten är korrekt fastsatta och påminna kunder om att ha ett giltigt 

årskort. 

Besättningen har inte tid och möjlighet att i detalj och vid 

varje avgång granska hur varje årskortsresenär har satt fast 

årskortet. Det är den som har köpt årskortet, och genom 

köpet accepterat villkoren för årskorten, som bär ansvaret 

för att villkoren följs. Det är rimligt att åtgärd vidtas om 

det vid stickprov upptäcks att årskort inte varit korrekt 

fastsatt, vilket i praktiken innebär att ett årskort som är 

knutet till en viss bil kan ha använts för resor med flera 

olika bilar.  

5 Det ställdes fråga om det är nödvändigt att ha en avgift för att byta det fordon 

som årskortet ska gälla för. En sådan avgift bör åtminstone vara betydligt lägre 

och motsvara självkostnadspris. 

Kostnaden för årskortsbyte avser inte endast materialet i 

kortet utan omfattar också den arbetstid som ett byte 

innebär för Ålandstrafiken. Ett byte av årskort tar arbetstid 
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i anspråk hos Ålandstrafiken. Förutom att nytt årskort ska 

tillverkas och levereras, måste redan gjorda bokningar på 

det tidigare årskortet föras över till det nya. Dagens avgift 

på 30 euro är satt för att motsvara kostnaden för 

Ålandstrafiken. Att helt ta bort avgift på årskortsbyte 

skulle dessutom innebära att ett årskort som enligt 

villkoren är knutet till ett specifikt fordon i praktiken kan 

användas på flera olika fordon.  

6 Tiden som ett årskort tillfälligt kan föras över på annat fordon utan verifikation 

bör utsträckas från en vecka till tre veckor. En vecka är en kort tid för en 

skärgårdsbo som förmodligen måste reparera bilen etc. på fasta Åland.   

Tiden förlängs till två veckor. 
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Svar på referensgruppens synpunkter på villkor för förtur och bokningsrätt 

 

Nr Referensgruppens synpunkt Landskapsregeringens svar 

1 Det bör framgå av något dokument att bussar får förbokas på Föglölinjen. Det har lagts till i villkoren för tunga fordon. 

2 Det bör införas en generell förtur i Svinö för de resenärer som har en bokning 

för sträckan Överö-Snäckö. Dessa resenärer skulle få stå i kön för förtur i Svinö 

och verifiera sin bokning vid ombordkörning i Svinö. Skälet för en sådan 

generell förtur är att om dessa resenärer inte kommer med färjan i Svinö, missar 

de avgången från Överö och kan på så sätt dessutom drabbas av no-show-avgift. 

Reglerna om förtur på sträckan Svinö-Degerby finns för att 

den sträckan inte kan förbokas. Trots det kan det i enskilda 

fall finns skäl till att en enskild kund ska få förtur. Ett 

sådant särskilt skäl är arbetspendling. För att få förtur 

krävs en ansökan och att kunden betalar en avgift för 

handläggningen av ansökan. Om resenärer som bokat 

sträckan Överö-Snäckö skulle få generell förtur skulle det 

kunna innebära att andra resenärer, exempelvis föglöbor, 

tvingas vänta till nästa avgång. Det skulle också innebära 

att de föglöbor som har särskilda skäl för förtur har fått 

betala ansökningsavgift för att få förtur, medan andra 

resenärer får förtur enbart baserat på att de ska resa vidare 

från Föglö. Det vore inte rättvist. I de fall det inte finns 

särskilda skäl till förtur är landskapsregeringens åsikt att 

”först-till-kvarn” är det mest rättvisa systemet.  

3 Skärgårdsbor och ideella föreningar i skärgården ska kunna boka plats för 

bussar genom skärgården till ett förmånligare pris än det som gäller idag. En 

bussresa kräver att buss abonneras från fasta Åland och för bussen blir det då 

fråga om en genomfartsresa. Med dagens priser förhindras exempelvis de 

kulturresor som föreningar i skärgården tidigare har kunnat göra till fastlandet. 

Ideella föreningar har beviljats en generell rätt att boka 

genomfartsresor till rabatterat pris. Om det priset ändå är 

för dyrt kan föreningen, och även privatpersoner, ansöka 

om bokningsrätt enligt de allmänna reglerna. På det viset 

kan kostnaden sänkas ytterligare, dock mot den 

ansökningsavgift som gäller för ansökan om bokningsrätt.  
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4 Det framfördes också önskemål om att se över möjligheten för turistbussar att 

boka genomfart till rimligt pris. Tidigare har det varit populärt att besöka Åland 

på ”ringvägen”, det vill säga en rundtur Osnäs-Hummelvik-Långnäs-Galtby 

eller vice versa på två dygn med övernattning på Vårdö. Den rundturen hinns 

inte med utan genomfartsresa. Det framfördes åsikt om att färre turistbussar i 

skärgårdskommunerna beror just på att ”ringvägen” inte kan utnyttjas. 

Frågan hänger samman med begränsningarna för 

genomfartsresor för tunga fordon. Se därför 

landskapsregeringens svar nummer 3 på sidan 5. 

 


