Allmän information
1. Registrering
Registrerad kund kan boka/omboka/avboka lätta fordon
(personbilar, paketbilar, person-/paketbilar med släp, t.ex.
husvagn, hästsläp, båttrailer, husbilar, cyklar, mopeder,
motorcyklar) dygnet runt online.
Tung trafik som åker mot fakturaunderlag registrerar sig via
Ålandstrafikens kontor och kan sedan avboka online dygnet
runt.
Ett AT-nummer per person eller företag och ett AG-nummer
per företag är tillåtet. Mobiltelefonnummer är obligatoriskt,
så att snabb information vid ev. trafikstörningar kan sändas
direkt från färjornas bokningslistor.
Alternativet till att registrera sig som kund är att
boka/omboka/avboka per telefon eller per epost under
Ålandstrafikens ordinarie öppettider.

2. Bokningsturordning
a) Livsmedelstransporter inkomna före 15/11 2021
b) Resebyråer får reservera plats ombord på
skärgårdsfärjorna 2 år före aktuellt resedatum. Bokningarna
görs via Ålandstrafikens kontor. Resebyråbokningar för år
2022, inkomna före 15/11 2021, har förtur framom övrig tung
trafik som trafikerar kontinuerligt. Resebyråbokningar för år
2023 kan inkomma fr.o.m. 1/1 2022 med reservation för
justeringar då turlistperioden för kommande år slås fast
september-oktober 2022. På bränsleturer bokas inte bussar.
På Föglölinjen kan två bussar bokas via Ålandstrafikens
kontor senast kl. 12:00 kontorsdagen före avgång
c) Övrig tung trafik (lastbilar och långtradare) som trafikerar
kontinuerligt till/från/inom skärgården. När kapaciteten på
skärgårdsfärjorna är begränsad sker bokningen i dialog med
transportörerna och målsättningen är att den tillgängliga
kapaciteten fördelas konkurrensneutralt. Transportörens
reella bokningsbehov (baserat på fjolårets nyttjade
bokningar) beaktas inför bokningen av kommande år. Om
reserverat utrymme avbokas oftare än det nyttjas har
landskapsregeringen rätt att avboka utrymmet efter kontakt
med godstransportören. För 2023 ska transportörerna senast
15/11 2022 meddela sina bokningsbehov, varefter fördelning
sker
d) Bokningen öppnar för alla

3. Kombinera skärgårdsfärja + buss eller vice versa
Meddela besättningen att du vill åka vidare med
kombinerande buss. Befälhavaren kontaktar då
busschauffören. Vid försening kan bussen vänta upp till 10
minuter. Bussen avgår senast 10 minuter efter utannonserad
avgångstid. Om passagerare ändå ordnar skjuts på annat sätt
ska besättningen meddelas
så de kan informera busschauffören om att de inte
behöver invänta färjan.

Är färjan så försenad att passagerarna inte är ombord
på bussen senast 10 minuter efter annonserad
avgångstid ringer befälhavaren efter taxi.
Busspassagerarna får åka ordinarie bussrutt för
ordinarie busstaxa (se Busstidtabellen eller
alandstrafiken.ax/busspriser) som betalas till
taxichauffören.
Meddela busschauffören att du ska åka vidare med
kombinerande färja. Busschauffören kontaktar färjan
ifall bussen anländer senare än annonserad
ankomsttid, så att färjan eventuellt kan invänta
bussen.

4. Livsmedelstransporter
För livsmedelstransporter upphandlade av landskapsregeringen alternativt upphandlade via skärgårdsbutikerna tillämpas ordinarie skärgårdstaxa till/från fasta
Åland, även i de fall den upphandlade livsmedelstransporten inom samma dygn går mellan fasta Åland
och riket.

5. Årskort, leveranstider och leveranskostnader
Årskort som brevförsändelse levereras kostnadsfritt.
Leveranstid inom Åland och Finland ca 1–2 kontorsdagar.
Leveranstid till Sverige och övriga Norden ca 3–4
kontorsdagar.
Årskort som postförskott inom Åland och Finland.
Årskort levereras inom 1–2 kontorsdagar till närmaste
postkontor. Kunden får ankomstavi när årskortet finns att
hämtas. Mottagaren betalar för årskortet på postkontoret,
samt en postförskottsavgift på 7 euro.
Enligt 6 kap. 7 § i konsumentskyddslagen (FFS 38/1978) gäller
inte ångerrätt vid distansköp av transporttjänst. Kunder kan
därför inte ångra köp av årskort från Ålandstrafiken.
Enligt 6 kap. konsumentskyddslagen (FFS 38/1978) gäller inte
ångerrätt vid distansköp av transporttjänst. Kunder kan
därför inte ångra köp av årskort från Ålandstrafiken.

6. Giltig genomfartsbokning utan bokningsrätt
endast via Ålandstrafikens kontor
Gäller alla avgångar på norra och södra linjen ändhamnändhamn inom samma dygn förutom följande avgångar;
Fredag (v. 1–23 och 34–52): kl. 16:00 Långnäs-Galtby.
Fredag (v. 24–33): kl. 16:00 Långnäs-Kökar, kl. 18:50 KökarGaltby.
Söndag (v. 1–23 och 34–52): kl. 11:05 och kl. 16:35 OsnäsÅva, kl. 12:25 och kl. 18:15 Torsholma-Hummelvik, kl. 15:15
Galtby-Långnäs.
Söndag (v. 24–33): kl. 12:45 och kl. 18:35 Osnäs-Åva, kl.
14:15 och kl. 20:00 Torsholma-Hummelvik, kl. 15:30 GaltbyKökar, kl. 18:45 Kökar-Långnäs.
Antalet platser är begränsade till max 13,5 m och gäller
endast lättare fordon utan släp. Bokad genomfart för

övriga fordon endast mot beviljad bokningsrätt, med
undantag för specialregeln för Hummelvik/Vårdö, se
villkoren för lätta fordon och tunga fordon.

7. Skärgårdsplats
Skärgårdsplatser är ett visst begränsat antal platser per
avgång som bara kan bokas av privatpersoner och företag
som enligt befolknings- och företagsregistret har Brändö,
Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga eller Vårdö som
hemkommun. Syftet med skärgårdsplatserna är att
möjliggöra för boende i dessa skärgårdskommuner att med
kort varsel kunna utföra brådskande ärenden, exempelvis
läkarbesök.
Skärgårdsplatser kan bara bokas när avgången i övrigt är
fullbokad. Antalet skärgårdsplatser 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.
Vid brådskande behov kan Ålandstrafiken boka in övriga
kunders servicefordon på skärgårdsplats på fullbokade turer
om deras arbetsresa säkrar servicen i skärgården. Det kan
t.ex. vara besök av lantmätare, reparatör för elledningar,
mobila master, brådskande läkar- och veterinärbesök samt
vid trafikstörningar.
Dessa fordon bokas på skärgårdsplats under förutsättning att
det inte finns alternativa avgångar för att sköta uppdraget i
skärgården, samt att behovet av skärgårdsplats inkommer till
Ålandstrafiken per e-post tillsammans med kundnummer,
registreringsnummer, datum och avgångstid.
Skärgårdsplatser 2022
Norra linjen Åva-Osnäs v.v.
(M/S Viggen) vecka 1–23 och 34-53 1 bil, vecka 24-33 2 bilar
Norra linjen Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-LappoTorsholma v.v.
(M/S Alfågeln) vecka 1-53 3 bilar
Södra linjen Långnäs-Sottunga-Kökar v.v.
(M/S Skiftet) vecka 1-53 2 bilar
(M/S Gudingen) vecka 1–23 och 34-53 2 bilar
(M/S Knipan) vecka 24-33 2 bilar
Södra linjen Kökar-Galtby v.v.
(M/S Skiftet) vecka 1–23 och 34-53 1 bil
(M/S Gudingen) vecka 24-33 1 bil

