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LR:s svar på remissinstansernas synpunkter på utkast till enklare regler för Skärgårdstrafiken 

 

Ålands landskapsregerings projekt Enklare regler syftar till att göra villkoren för bokning av plats för fordon på Skärgårdstrafikens frigående färjor 

lättare att förstå. Landskapsregeringen har tagit fram utkast till sådana villkor. De avses träda i kraft från och med år 2022. 

 

Utkasten har granskats och kommenterats av en referensgrupp bestående av representanter för skärgårdskommunerna och Visit Åland. Utkasten har 

bearbetats efter det. 

 

Därefter har utsedda remissinstanser ombetts inkomma med synpunkter på de bearbetade utkasten. 

 

Landskapsregeringen har tagit emot remissyttranden från Brändö kommun, Föglö kommun, Kökars kommun, Sottunga kommun, Vårdö kommun, 

Ålands Idrott, Nordic Trout, Åland Travel Ab (Ålandsresor) och Rundbergs Bil & Service Ab. Även Eckerö kommun, Geta kommun, Lemlands 

kommun och Saltviks kommun har inkommit med yttranden men utan synpunkter i sak. 

 

Flera remissinstanser har lyft fram önskemål om enklare bokningssystem online och ett behov av mobilappar och andra tekniska lösningar som skulle 

förenkla bokande och resande. Landskapsregeringen har ett pågående projekt som syftar till att öka digitaliseringen inom Ålandstrafiken. De 

synpunkter som kommit in i projektet Enklare regler och som kräver teknisk utveckling, förs vidare till digitaliseringsprojektet för utvärdering där.  

 

Nedan följer en närmare redovisning av de synpunkter som inkommit samt landskapsregeringens svar på synpunkterna. 

 

Nr Remissinstans/-er som 

framfört 

Synpunkt LR:s svar 

1. Brändö kommun 

Kökar kommun 

Sottunga kommun 

Alla: Om det finns ledigt utrymme på en tidigare 

avgång än den bokade, bör det vara möjligt att 

avboka/omboka till den utan straffavgifter och även 

Ombokning av resa till annan avgång samma dag får 

göras senast två timmar före den bokade avgångstiden. 

Sådan ombokning kan dock endast göras under 
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Nordic Trout 

Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

 

 

utanför Ålandstrafikens öppettider, exempelvis med 

e-post. 

 

Kökars kommun: En sådan åtgärd skulle bara lösgöra 

kapacitet på senare turer och totalt sett höja 

kapacitetsutnyttjandet i skärgårdstrafiken. 

 

Brändö kommun: Framför allt bör detta gälla tunga 

fordon. Varutransporter kostar ofta per timme och 

kan fördyras av att fordonen väntar in sin tur i stället 

för att kunna ta snabbaste vägen (en tidigare avgång 

än planerat). 

 

Nordic Trout: Ombokning till annan avgång samma 

dag bör kunna göras online för både lätta och tunga 

fordon. Om en kund bokar en annan avgång samma 

dag bör den tidigare gjorda bokningen avbokas 

automatiskt, eller så ska det vara möjligt att 

avboka/omboka alla resor online.   

 

Åland Travel Ab (Ålandsresor): Ombokning av resa 

till annan avgång samma dag bör kunna göras online 

och att information om det mellan Ålandstrafiken och 

färjan bör kunna ske digitalt. 

Ålandstrafikens öppettider genom e-post eller 

telefonsamtal eller vid besök på Ålandstrafikens kontor 

i Mariehamn.  

 

Landskapsregeringen förstår synpunkten att det vore 

önskvärt att kunna göra detta online, även utanför 

Ålandstrafikens öppettider. Landskapsregeringen 

arbetar för att hitta en framtida teknisk lösning på detta. 

Med dagens bokningssystem går det inte att ordna. 

Bokningssystemet kan inte självt urskilja när en resenär 

har tagit en tidigare avgång. Besättningen kan inte 

genomföra en avbokning i systemet. Det vore dessutom 

olämpligt att ålägga besättningen en sådan 

arbetsuppgift. Den ska koncentrera sig på att framföra 

färjan samt lasta/lossa. Resenärer måste alltså tills 

vidare avboka sin plats på vanligt sätt i de fall de tagit 

en tidigare avgång än den bokade. Som nämnts arbetar 

dock landskapsregeringen för att hitta en framtida 

teknisk lösning på detta. 

2. Brändö kommun 

Kökars kommun 

Sottunga kommun 

Brändö kommun: Innehavare av rött eller röd/gult 

årskort bör året runt ha rätt att avboka/omboka upp 

till tre timmar före den bokade avgångstiden. 

Från och med år 2021 har avboknings- och 

ombokningstiden för innehavare av rött och röd-gult 

årskort förkortats till sex timmar under sommaren 
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Skärgårdsbor har behov av möjlighet till kort 

framförhållning oavsett tid på året. Dessutom är det 

enklare med samma avbokningstid året runt. Detta 

skulle göra det lättare att bo och leva i skärgården 

året runt. 

 

Kökars kommun: För innehavare av rött årskort 

(skärgårdsbor) ska sista avbokningstiden vara två 

timmar året runt. 

 

Sottunga kommun: Avbokningstiden (24 timmar) för 

kunder med rött årskort under perioden vecka 24-33 

är för lång för skärgårdsborna som hela tiden 

använder färjorna som landsväg. 

(vecka 24-33). Det är en förkortning från 24 timmar, 

som gällde under 2020. 

 

Avboknings- och ombokningstiden om tre timmar 

under resten av året behålls. 

 

Dessa avboknings- och ombokningstider avses 

användas även i de nya villkoren som ska gälla från år 

2022. 

 

Syftet med tidpunkter för avbokning och ombokning är 

att möjliggöra för andra resenärer att boka den frigjorda 

platsen. Tiden ska vara anpassad så att andra resenärer 

ska hinna boka platsen, planera sin resa och komma 

iväg på den. Under höst, vinter och vår, då 

skärgårdstrafiken inte är lika högt belastad som på 

sommaren, är en avbokningstid på tre timmar rimlig. På 

sommaren är det dock fler resenärer som vill dela på 

färjornas kapacitet. För att få ett effektivt utnyttjande av 

kapaciteten sommartid måste avbokningstiden vara 

längre än tre timmar då. Landskapsregeringen bedömer 

i dagsläget att sex timmar är en rimlig avvägning 

mellan skärgårdsbornas behov av flexibilitet och övriga 

resenärers behov av planering och framförhållning. 
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Det kan tilläggas att det dessutom finns skärgårdsplatser 

som bara skärgårdsbor kan boka, i syfte att ytterligare 

öka flexibiliteten för dem.   

3. Brändö kommun 

Sottunga kommun 

Brändö kommun: Traktorer är viktiga för transporter 

inom skärgården men nyttjar skärgårdsfärjorna rätt 

sällan. Att de åker sällan innebär att det ofta inte 

lönar sig att köpa ett årskort för traktor. Alla traktorer 

som hör hemma i en skärgårdskommun borde därför 

få avboka/omboka lika sent inpå avgångstiden som 

lätta fordon med rött röd/gult årskort.  

 

Sottunga kommun: Traktorer med årskort måste få 

betydligt kortare avbokningstider än de som gäller 

för lätta bilar på sommaren (24 h). På sommaren 

pågår skördearbete som är mycket väderberoende. 

Planerade resor med traktor kan snabbt bli onödiga, 

exempelvis vid regn, och avbokning måste då kunna 

ske utan straffavgift. Om- och avbokning av sådana 

resor måste dessutom kunna ske även utanför 

Ålandstrafikens öppettider.     

Från och med år 2021 har avboknings- och 

ombokningstiden för innehavare av rött och röd-gult 

årskort förkortats till sex timmar under sommaren 

(vecka 24-33). Landskapsregeringen hoppas att 

förkortningen underlättar även för dem som har årskort 

för traktor. 

 

Trots den förkortade avbokningstiden förstår 

landskapsregeringen att snabbt växlande väderlek gör 

situationen svår för den som har bokat plats för en 

traktor i skördearbete. En bokad plats kan kort tid inför 

avfärd bli onödig om väderleken slår om på ett 

oförutsägbart sätt. I sådana lägen anser 

landskapsregeringen att kunden har en godtagbar orsak 

till sen avbokning och att avgift för sen avbokning 

därför inte ska debiteras. Hur man gör för att undvika 

avgift för sen avbokning när man har godtagbar orsak 

framgår i sista punkten i föreslagna villkor för lätta 

fordon respektive tunga fordon.  

4. Brändö kommun De som tillfälligt har ett fordon som är registrerat i 

Finland – på grund av att bilen förts på service i 

Finland – bör kunna få föra över sina 

Det är möjligt redan idag. Det finns inga hinder i 

villkoren mot att årskortsförmånerna tillfälligt förs över 

på en bil som är registrerad i Finland.  
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årskortsförmåner till det fordonet medan servicen 

pågår. 

5. Brändö kommun Tiden som årskort får föras över på bil som väntar på 

åländskt registernummer bör förlängas från 30 dagar 

till minst 60 dagar. Den som för in en bil till 

landskapet har tre månader på sig att skaffa åländskt 

registernummer och tidsfristen för årskortskunder 

borde anpassas därefter. 

Landskapsregeringen håller med om att tiden som 

årskortsförmåner kan föras över på bil som väntar på 

åländskt registreringsnummer kan förlängas till 60 

dagar. Tiden som det tar att få ett åländskt 

registreringsnummer beror på om bilen förs in från 

Finland eller från övriga världen. Om den förs in från 

Finland ska ägarbyte meddelas till Fordonsmyndigheten 

inom sju dagar och det tar cirka 7-10 dagar från 

anmälan tills att bilen får sina åländska 

registreringsskyltar. Om bilen i stället förs in från 

övriga världen, exempelvis från Sverige, är den 

åländska registreringen vid Fordonsmyndigheten 

beroende av ett fordonsskattebeslut från 

skatteförvaltningen i Finland. Sådant beslut kan ofta 

dröja upp till två månader. Det är därför rimligt att 

förlänga gränsen till 60 dagar. Samtidigt vill 

landskapsregeringen påpeka att fordon som förs in från 

Finland trots detta ska anmälas hos 

Fordonsmyndigheten inom sju dagar.  

6. Brändö kommun Hur hanteras årskort för bilar som leasas utanför 

Åland och alltså har finländskt registreringsnummer? 

Den som har en bil som inte är registrerad på Åland, 

kan köpa ett grönt årskort. 

 

Privatpersoner och företag som enligt 

befolkningsdatasystemet har Brändö, Föglö, Kumlinge, 
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Kökar, Sottunga eller Vårdö som hemkommun får 

också tillgång till skärgårdsplatser. Det gäller oavsett 

om aktuellt fordon är registrerat på Åland eller inte.  

7. Föglö kommun Bokningssystemet borde ha en funktion som 

uppmärksammar kunden på ologiska bokningar, 

exempelvis om tre olika etapper bokas samtidigt och 

en av dem har ett avvikande datum eller ologisk tid 

för avgång.  

Landskapsregeringen tar till sig synpunkten och ser 

över möjliga framtida tekniska lösningar på detta. 

8. Föglö kommun Ansökan om förtur borde inte behöva preciseras med 

exakta avgångstider och veckodagar. Många 

arbetspendlare har oregelbundna arbetstider och det 

kan vara omöjligt att veta vilken tur man behöver åka 

med en viss dag. Det kunde räcka med att man högst 

kan nyttja sin förtursrätt på en tur- och returresa per 

dag.  

Reglerna om förtur på sträckan Svinö-Degerby finns för 

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

vissa fall finns särskilda skäl för att en enskild kund ska 

få förtur. Ett sådant särskilt skäl är arbetspendling. 

Landskapsregeringen kan dock endast garantera förtur 

om förturen gäller på specifika turer. Om fri förtur 

skulle införas finns en reell risk att så många med förtur 

vill åka med samma tur att alla inte får plats. Det skulle 

innebära att förtur i praktiken inte kan garanteras. 

9. Föglö kommun  Ombokning av resa till annan avgång samma dag 

(upp till 2 timmar innan avgångstiden) borde kunna 

göras online.  

Bokningssystemet online kan inte hantera en 

ombokning som sker efter att ordinarie tid för 

ombokning har 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. 

10. Kökars kommun 

Nordic Trout  

Alla resor ska vara betalda i förväg i en app eller i en 

betalstation som ska finnas i ändhamnarna. 

Landskapsregeringen stödjer och arbetar för en 

digitalisering av bokningen och även betalningen. Att 
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alla resor ska vara betalda i förväg är en bra 

målsättning. Eftersom skärgårdstrafiken är 

kollektivtrafik till sjöss, måste det dock finnas möjlighet 

för alla att boka och betala sin resa.  

11. Kökars kommun Fysiska årskort bör avskaffas. I stället bör det 

utvecklas system som kan läsa av att den bil som kör 

ombord har bokat och att resan är betald.  

Landskapsregeringen håller med om att det vore en bra 

funktion. Det kräver dock teknisk utveckling. 

Landskapsregeringen arbetar för att undersöka 

lösningar för detta. 

12. Kökars kommun Det bör utvecklas en app för all kollektivtrafik på 

Åland som innefattar reseplanerare, biljettsystem, 

positionering av bussar och färjor i realtid m.m. Man 

ska kunna både planera och boka sin resa i appen.  

Landskapsregeringen förstår behovet men det kräver 

teknisk utveckling. Landskapsregeringen arbetar för att 

hitta tekniska lösningar som underlättar bokning och 

planering. 

13. Kökars kommun I alla färjhamnar ska det finnas en digital 

informationstavla som visar aktuell information och 

ankomsttider.  

Installation och driftsättning av digitala 

utomhusskärmar inleds under våren 2021. Inledningsvis 

sker detta på strategiska platser i kollektivtrafiknätet 

innefattande vissa hamnar.  

 

På skärmarna ska avgångstider om den planerade 

trafiken visas. I ett senare skede kommer trafiken visas 

även i realtid, hur bussen eller färjan till exempel 

förhåller sig mot den utsatta tiden i turlistan. Även 

information om störningsmeddelanden kan visas. 

14. Kökars kommun Ålandstrafikens telefontider och öppettider bör 

förlängas. Vintertid bör öppettiderna vara 9-17/18 

och på sommaren 7-19. Det bör också hållas öppet på 

helger, speciellt under sommarperioden.  

Ålandstrafikens öppettider är en kostnadsfråga. 

Landskapsregeringen arbetar i stället för att 

digitalisering av verksamheten ska öka tillgängligheten 

utanför öppettiderna. 
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15. Kökars kommun När man bokar från Kökar bör Långnäs komma upp 

som förhandsval (inte Överö, som idag). På returen 

ska Långnäs-Kökar komma upp som förhandsval så 

man slipper söka upp det igen. 

Landskapsregeringen håller med om att det vore en bra 

funktion. Landskapsregeringen arbetar för att hitta en 

framtida teknisk lösning. 

16. Kökars kommun Höjdbegränsningen på fordon bör tas bort på Södra 

linjen eftersom det inte finns några hyllor på den 

linjen. 

Det finns inga höjdbegränsningar på Södra linjen som 

avviker från Norra linjen eller Tvärgående linjen. På 

samtliga färjor får man boka fordon som är upp till 4,2 

meter höga.   

17. Kökars kommun Uppdelningen mellan lätt och tung trafik borde 

förenklas så att det är fordonens storlek i stället för 

fordonstyp som styr vilka regler och priser som ska 

tillämpas. En husbil som klassas som lätt trafik kan 

vara 9,5 meter lång medan en hög bil som är 4 meter 

lång klassas som tung trafik. Det är ologiskt eftersom 

det inte tar hänsyn till det lastutrymme som krävs. 

Landskapsregeringen uppfattar synpunkten som framför 

allt en fråga om pris. Prisfrågor ligger utanför det här 

projektets ramar men landskapsregeringen tar till sig 

synpunkten. 

18. Kökars kommun Den färskvarutransportbil som levererar till 

skärgården bör ha rätt att avboka senast 1 timme före 

avgång, eftersom den samma dag kan få veta vart den 

ska leverera varor. Det är inte hållbart att 

färskvarutransportbilen ska behöva åka till Sottunga 

utan varor/ärende bara för att slippa avgift för sen 

avbokning. 

Landskapsregeringen håller med om att det är 

ineffektivt att färskvarutransportfordon reser med 

skärgårdsfärjorna endast för att undvika avgift för sen 

avbokning. Landskapsregeringen anser dock att om 

transportören kan visa att en sen avbokning beror på 

senkommet ändrade behov hos den som beställt 

färskvarutransporten, har transportören en godtagbar 

orsak som gör att avgift för sen avbokning inte ska 

debiteras.   
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Hur man gör för att undvika avgift för sen avbokning 

när man har godtagbar orsak framgår i sista punkten i 

föreslagna villkor för lätta fordon respektive tunga 

fordon. 

19. Kökars kommun Returresorna på bränsleturerna bör alltid vara 

bokningsbara fullt ut eftersom bränslebilarna kör 

tomma tillbaka från skärgården.  

Även tomma bränslebilar är farligt gods i lagens 

mening. Därför gäller samma regler för returresor. 

20. Kökars kommun Beställningsturer och invikningar ska bara få 

beställas av dem som är mantalsskrivna i aktuell 

kommun. Dubbla invikningar ska endast få 

förekomma i yttersta nödfall.  

Skärgårdstrafiken är kollektivtrafik till sjöss och ska 

därför vara tillgänglig för alla. Även de som inte är 

folkbokförda på de öar som endast nås via invikningar, 

ska kunna utnyttja möjligheten att åka dit. 

 

Enligt Södra linjens turlista kan invikning beställas till 

antingen Husö eller Kyrkogårdsö. I turlistan anges 

vilken hamn som är aktuell för invikning på respektive 

tur. Under vissa förhållanden kan den hamn för 

invikning som anges i turlistan ändras till den andra 

hamnen. Så kan ske om ingen har bokat eller beställt 

invikning till den turlistade hamnen när det återstår 

endast en timme tills färjan ska avgå från starthamnen. 

 

Landskapsregeringens avsikt är alltså att dubbla 

invikningar inte ska förekomma. Landskapsregeringen 

ska se över de interna rutinerna för byte av invikning i 

förhållande till turlistan.  



29 03 2021 

 

10 (17) 

21. Kökars kommun Tung trafik ska även kunna bokas online. Landskapsregeringen förstår att det efterfrågas, men det 

finns utmaningar med det som kräver omfattande 

teknisk utveckling. Landskapsregeringen ser över 

frågan.  

22. Sottunga kommun Förhöjd ”no-show”-avgift på beställningsturer som 

inte utnyttjats bör endast utgå i sådana fall då färjan 

faktiskt fått köra onödiga sträckor. 

Landskapsregeringen håller med om att förhöjd ”no-

show”-avgift på beställningsturer inte ska tas ut i de fall 

färjan ändå har tagit i land av andra skäl än den 

uteblivna kundens bokning. En sådan praxis tillämpas 

hos Ålandstrafiken. Det förtydligas också i villkoren för 

både lätta fordon och tunga fordon. 

23. Sottunga kommun Det bör finnas en instans dit man kan besvära sig 

över Ålandstrafikens beslut att debitera straffavgifter 

trots ens invändning om godtagbar orsak. 

Den som inte håller med om Ålandstrafiken bedömning 

om avgifter kan vända sig till exempelvis 

Konsumentombudsmannen eller 

Konsumenttvistenämnden.   

24. Vårdö kommun Det bör införas en specialregel till gagn för 

turistföretagare på Vårdö som inriktat sig på turister 

från riket. Sådana turister måste få möjlighet att resa 

Osnäs-Hummelvik på en och samma dag, samt även 

resa hem i motsatt riktning på en och samma dag. 

Därför bör det föras in en specialregel i 

bokningsvillkoren för lätta fordon, punkten 6 om 

genomfartsresor, enligt följande. ”Specialregel för 

Hummelvik / Vårdö. Person- och paketbilar (utan 

släp) samt motorcyklar och mopeder reser enligt 

SKÄRGÅRDSTAXA i riktning Osnäs > Hummelvik 

mot uppvisande av voucher / bokningsbekräftelse 

Sådana lätta fordon som avses får boka genomfartsresa. 

Priset på en sådan resa ligger dock utanför projektet 

Enklare regler och hanteras i stället i prislistan. 
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från turistanläggning i Vårdö samt i motsatt riktning 

Hummelvik > Osnäs mot uppvisande av kvitto på 

övernattning i stuga på turistanläggning i Vårdö.” 

25. Vårdö kommun I bokningsvillkoren för tunga fordon bör det i 

punkten 7 göras följande tillägg, till gagn för 

företagare på Vårdö som byggt upp sin verksamhet 

utifrån möjligheten till genomfartsresor ända från 

Vårdö. 

• Vårdö ska anses vara en skärgårdskommun. 

• Specialregel för Hummelvik / Vårdö. Bussar 

reser enligt SKÄRGÅRDSTAXA i riktning 

Osnäs > Hummelvik samt Hummelvik > 

Osnäs mot uppvisande av voucher / 

bokningsbekräftelse från turistanläggning i 

Vårdö. 

En sådan regel angående Hummelvik har införts i 

bokningsreglerna för år 2021 och tas in i utkastet till 

nya bokningsvillkor för tunga fordon. Priset på en sådan 

resa ligger dock utanför projektet Enklare regler och 

hanteras i stället i prislistan. 

26. Vårdö kommun Årskort som är bundna till en viss bil (rött kort) och 

de personliga årskorten, som inte är bundna till någon 

speciell bil (rött/gult kort) skall kosta lika mycket. 

Man skall kunna ta den bil som bäst lämpar sig för 

resan vare sig det är en lastbil, paketbil, personbil, 

traktor eller motorcykel.  

Prisfrågor ligger utanför det här projektets ramar men 

landskapsregeringen tar till sig synpunkterna och ska se 

över prissättningen. 

27. Vårdö kommun Årskorten borde i vår it-ålder kunna kopplas till 

körkortet. Då skulle det räcka med att visa upp 

körkortet som scannas. I systemet är då inmatat att 

personen erlagt avgift för årskort. 

Landskapsregeringen anser att det är en intressant idé 

men det krävs teknisk utveckling. Landskapsregeringen 

tar till sig synpunkten och ser över framtida tekniska 

lösningar. 
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28. Ålands Idrott 

Nordic Trout 

Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

 

Att bokningsrätten inte innefattar föreningar med 

sponsorer eller avlönad personal är utifrån 

idrottsrörelsens perspektiv för snävt. De flesta 

föreningar har någon form av sponsorer och många 

ideella föreningar har i dagens läge personal. Detta 

betyder inte att de inte är ideella eller allmännyttiga. 

Inga av Ålands idrottsförbunds medlemsföreningar är 

vinstdrivande. Konsekvensen av denna formulering 

är att möjligheten att boka genomfart begränsas till 

bara några få föreningar. 

Landskapsregeringen har förståelse för synpunkten. 

Villkoren för den generella bokningsrätten förändras 

därför så att den ges till sådana åländska ideella 

föreningar som vid beskattningen betraktas som 

allmännyttiga. Det är föreningens sak att för 

Ålandstrafiken visa att föreningen är allmännyttig i 

beskattningshänseende. 

29. Ålands Idrott 

Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

 

Ålands Idrott anser att det är ofördelaktigt för de 

idrotter som har säsong på sommaren att de förmåner 

som ges åländska ideella föreningar endast gäller låg- 

och mellansäsong. 

 

Åland Travel Ab (Ålandsresor) anser att det bör 

öppnas upp så att de åländska ideella föreningarna 

kan boka buss och grupp från ändhamn till ändhamn 

till schyssta priser. Det vore också önskvärt om detta 

även gällde fastländska ideella föreningar för tävling 

eller match på Åland men då till ordinarie schysst 

pris. 

Per år 2021 har rabatten för åländska ideella föreningar 

ökats från 50 procent till 80 procent.   

 

Skärgårdstrafiken är i första hand till för resor till, från 

och inom skärgården. Under höst, vinter och vår är 

skärgårdstrafiken inte lika högt belastad som på 

sommaren, och då finns kapacitet att erbjuda 

rabatterade resor genom skärgården till allmännyttiga 

ideella föreningar. På sommaren är skärgårdstrafiken 

däremot så högt belastad att kapaciteten måste användas 

till resor till, från eller inom skärgården. 

 

Landskapsregeringen ser ingen anledning att utsträcka 

rabatten till föreningar som inte hör hemma på Åland. 

30. Ålands Idrott Flexiblare avboknings- och ombokningsmöjligheter, 

möjlighet till fakturering av biljettpriser kunde göra 

Landskapsregeringen anser att avboknings- och 

ombokningsmöjligheterna är så flexibla de kan vara 



29 03 2021 

 

13 (17) 

skärgårdstrafiken till ett alternativ för 

idrottsföreningar. 

utan att tillgängligheten för skärgårdsborna, för vilka 

trafiken i första hand finns, försämras för mycket. 

 

Fakturering till föreningar med FO-nummer är möjlig. 

31. Nordic Trout 

Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Om alla biljetter betalas vid bokningstillfället och 

biljettpriset inte återbetalas vid för sen 

avbokning/ombokning/”no-show” bör det inte finnas 

något behov av straffavgifter. 

Landskapsregeringen gör bedömningen att avgifterna 

behövs trots att biljettpriset inte återbetalas. 

32. Nordic Trout Hästsläp borde få rätt att boka genomfartresor. Det är 

omöjligt att övernatta i skärgården med häst och det 

är inte alltid görbart att åka med andra rederier.  

Landskapsregeringen ser ingen anledning att ha en 

specialregel för detta.  

33. Nordic Trout Även godstransporter som inte ska lossa hela sin last 

i en skärgårdskommun bör få boka genomfart. Detta 

eftersom godstransportörens hela lastkapacitet bör 

kunna nyttjas.  

Begränsningarna för tunga fordon att boka 

genomfartsresor finns för att kapaciteten på 

Skärgårdstrafikens frigående färjor i första hand ska 

kunna nyttjas av skärgårdsbor och transporter till, från 

och inom skärgården. Att lätta på begränsningarna för 

godstransporter skulle försämra tillgängligheten för 

skärgårdsbor och transporter till, från och inom 

skärgården på ett sätt som landskapsregeringen inte 

anser är motiverat. 

34. Nordic Trout Årskort bör vara giltiga ett år framåt från 

köptillfället.  

En sådan ändring kräver ett biljettavläsningssystem i 

hamnarna som inte finns idag. Landskapsregeringen 

arbetar för att hitta en framtida teknisk lösning på detta. 

35. Nordic Trout Det bör vara lätt att byta det fordon som är knutet till 

ett årskort.  

Det går att byta det fordon som är knutet till ett årskort 

genom kontakt med Ålandstrafiken. Det sker mot en 

avgift, som per år 2021 har sänkts till 25 euro. 
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36. Nordic Trout Årskorten bör vara av bättre kvalitet så att de inte 

faller sönder. 

Landskapsregeringen tar till sig av synpunkten och ser 

över vad som kan göras. 

37. Nordic Trout Avgiften för byte av fordon som ett årskort gäller för 

bör avskaffas.  

Landskapsregeringen bedömer att en avgift bör tas ut 

för det arbete som ett byte medför. Avgiften sänks dock 

till 25 euro per år 2021. 

38. Rundbergs Bil & Service 

Ab 

Förkorta sista bokningsdag för bränsleturer till 2 

arbetsdagar före avgång i stället för som nu 3 dagar. 

 

 

En bränsletur innebär att möjligheten för andra kunder 

att boka plats på turen öppnas online först när det står 

klart att något bränsle inte ska transporteras med turen. 

Bestämmelsen finns eftersom det är lagkrav på 

säkerhetsavstånd mellan bränsletransporten och övriga 

fordon. 

 

I ena vågskålen finns alltså bränsletransportörens 

intresse av att boka sent och i andra vågskålen finns 

övriga kunders intresse av att kunna boka plats på turen. 

I avvägningen mellan dessa intressen anser 

landskapsregeringen att det är rimligt att bränsleturer 

ska bokas senast tre dagar innan avgång. På så sätt 

reserveras bränsletransportörer möjlighet att boka upp 

till tre dagar innan dagen för avgång och samtidigt ges 

andra kunden en rimlig möjlighet att boka de platser 

som frigörs när bränsle inte ska transporteras med turen.  

39. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Inför ett helt digitaliserat boknings- och 

betalningssystem inkluderat både av- och 

ombokningar utan expeditionsavgift för återförsäljare 

där återförsäljaren har kundförhållandet. 

Landskapsregeringen arbetar för att hitta nya digitala 

lösningar som ska göra bokning och avbokning 

smidigare.  
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En återförsäljare vill kunna boka (reservera/betala) 

online, ge offerter både till enskilda, grupper och 

andra researrangörer utanför Åland och ha möjlighet 

att avboka eller omboka, förslagsvis 24 timmar för 

lätta fordon och 14 dygn för bussar, före avresa 

online utan att erlägga expeditionsavgift. 

40. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Återförsäljare med resebyrårättigheter borde få 

15 procent provision på sålda researrangemang. 

Det här är en fråga som inte berör bokningsvillkoren 

och behandlas därför inte i det här sammanhanget. 

41. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Vid för sen avbokning/ombokning återbetalas inte 

biljettpriset. Det vill säga detta gäller även 

för “no-show” = för sen avbokning. 

Landskapsregeringen håller med om att det här är en 

otydlighet i befintliga utkast. Utkasten för 

bokningsregler för lätta fordon och tunga fordon 

förtydligas därför med att biljettpriset inte återbetalas 

vid ”no-show”. 

42. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Inför en enda tidsperiod för av- och ombokning 

oavsett säsong, exempelvis 24 timmar 

eller 12 timmar. Allt för att förenkla reglerna. 

Landskapsregeringen har förståelse för synpunkten men 

anser att olika tider för av- och ombokning på 

sommaren respektive övrig tid är motiverad. Annars 

hade den längre tidsperioden behövt gälla året runt, 

trots att den bara är nödvändig under en begränsad del 

av året. 

43. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Fri avbokning för återförsäljare när det gäller 

bussgrupper.  

 

Om avbokning av bussgrupper sker senast 24 timmar 

före avgång i färjans starthamn, kan avbokning ske utan 

kostnad. 

44. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Gruppresor med buss borde ha 

möjligheten att boka ändhamn till ändhamn utan 

förbehåll eftersom det är mer eller mindre 

omöjligt att inkvartera 50 personer i skärgården. 

En sådan möjlighet till genomfartsresor skulle öppna 

för mer tung trafik på Skärgårdstrafikens frigående 

färjor än vad de har kapacitet för. Tillgängligheten för 

skärgårdsbor och transporter inom skärgården skulle 
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försämras på ett sätt som landskapsregeringen inte anser 

är motiverat. 

 

Sådana gruppresor med buss är dock möjliga Osnäs-

Hummelvik och vice versa förutsatt att gruppen 

övernattar på en turistanläggning i Vårdö. 

45. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Nordic Trout 

Åland Travel Ab (Ålandsresor) anser att ansökningar 

om Förtur och Bokningsrätt bör kunna ske online och 

regelverket bör vara så tydligt och enhetligt som 

möjligt, samt att det endast i undantagsfall ska ske till 

landskapsregeringens registratur. 

 

Nordic Trout framhåller att vid akuta transporter som 

behöver förtur/bokningsrätt kan företag eller 

privatpersoner inte invänta Ålands 

landskapsregerings formella beslutsgång. Beslut bör 

kunna fattas snabbt vid behov.  

Beslut om förtur och bokningsrätt är ett 

förvaltningsbeslut som landskapsregeringen fattar. 

Beredning och beslut ska ske i enlighet med 

förvaltningslagens bestämmelser. I samband med vidare 

digitalisering kan dock tekniska lösningar för 

ansökningsskedet ses över. 

46. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Alla resenärer borde kunna få en digital 

biljett/bekräftelse för att visa upp ombord för 

fordon. Det förenklar kontrollen att rätt fordon och 

person är på rätt sträcka och att den är 

betald. 

Alla som har en e-postadress får redan idag en 

bokningsbekräftelse. Färdbevis kommer att utvecklas 

ytterligare i samband med digitaliseringsutvecklingen.  

47. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

I punkten 1 i villkoren för lätta fordon borde det 

framgå att man kan boka resor ändhamn-ändhamn 

enligt särskilda villkor. Enligt vår mening borde det 

vara möjligt att boka ändhamn till 

I punkten 6 framgår det att resa från ändhamn till 

ändhamn (så kallade genomfartsresor) kan bokas för 

lätta fordon utan släp. Utrymmet för sådana bokningar 

är dock begränsat per tur eftersom skärgårdstrafiken 
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ändhamn, en viss kvot och till rimliga priser. främst är avsedd för resor till, från och inom 

skärgården. Det motiverar också en förhöjd taxa på 

genomfartsresor. 

48. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Expeditionsavgiften vid återbetalning av biljettpris 

borde utgå helt, åtminstone för återförsäljare. Helst 

borde detta gälla alla kunder. Här skapas en onödig 

administration. 

Återbetalning av biljettpris kräver arbetsinsatser hos 

både Ålandstrafiken och landskapsregeringen. 

Dessutom tar betaltjänsteleverantören ut en procentuell 

avgift vid återbetalning. Sammantaget motsvarar detta 

expeditionsavgiften. Eftersom expeditionsavgiften dras 

av från den summa som återbetalas, leder uttaget av 

expeditionsavgiften i sig inte till någon ökad 

administration.   

49. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Återförsäljare bör kunna boka genomfartsresor 

online. 

Det här är en fråga som inte berör bokningsvillkoren 

utan måste regleras i annan ordning. 

50. Åland Travel Ab 

(Ålandsresor) 

Det finns behov av bokning av bussar och bilar även 

på Föglölinjen för att få ihop turisters minutscheman. 

Bussar kan redan idag bokas även på Föglölinjen. 

Kapaciteten räcker för det mesta till och den linjen har 

tätast trafik. Att införa bokning på Föglölinjen skulle 

medföra onödig administration för många skärgårdsbor 

och andra kunder. 

 


