Skärgårdstrafikens prislista
1. Skärgårdstaxa
För fordon från ändhamn till mellanhamn eller vice versa.

*) Fordon i prisklass Ekipage M och Ekipage L med längd över 14,5 m betalar dubbel avgift.
N) Tung nyttotrafik innebär att transporten/tjänsten utförs av företag registrerat med FO-nummer.
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2. Genomfartstaxa
För fordon från ändhamn till ändhamn (fasta Åland – Finland vice versa) utan övernattning i skärgården.

3. Pris på årskort
Typ
av årskort
Rött stort
Rött litet
Grönt stort
Grönt litet
Röd-Gult
Grön-Gult

Pris €

160 €
50 €
160 €
50 €
300 €
300 €

Moped/MC/
Mopedbil/
4-hjuling
Ja
Ja
Ja
Ja

Personbil/Paketbil/
Husbil/Pickup/
N2 (max 12 ton)
Ja
Ja
Ja
Ja

Släpvagn
maxhöjd
2,1 m
Ja
Ja
Ja
Ja

Släpvagn
höjd över
2,1 m
Ja
30 €
Ja
30 €

Traktor
med släp
maxhöjd 4,2 m
Ja
Ja
Ja
Ja

Kunden har rätt att byta det fordon som årskortet gäller för mot en avgift på 25 euro per byte.
Om årskortet inte har varit fastklistrat på fordonet på ett korrekt sätt har Ålandstrafiken rätt att retroaktivt fakturera resenären
ordinarie biljettavgift för de resor som dittills bokats med det aktuella årskortet.
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.
Årskort som brevförsändelse levereras kostnadsfritt. Leveranstid inom Åland och Finland ca 1–2 kontorsdagar. Leveranstid till
Sverige och övriga Norden ca 3–4 kontorsdagar. Landskapsregeringen återköper inte utlösta årskort eller ersätter borttappade
årskort. Om årskortet inte kommer fram kontaktas Ålandstrafiken för att erhålla ett intyg över betalt årskort för den tid det tar att
utreda vart årskortet tagit vägen. Ärendet om förkommet brev reklameras till Åland Post på http://reklamation.alandpost.com.
avgången från Svinö.
Upphandlad bränsletransport betalar 50% av biljettavgiften
om bränslebilen samtidigt levererar till övriga kunder än
landskapsregeringens färjor i egen och privat regi.
Åländska allmännyttiga ideella föreningar har generell bokningsrätt och 80% rabatt på Genomfartstaxan. Gäller för alla
fordonstyper under veckorna 1–23 och 34–53, förutsatt att
resan används av föreningens aktiva medlemmar inom
ramen för föreningens verksamhet.
Genomfartsresa bokad och förbetald på Ålandstrafikens
kontor erhåller 20% rabatt från genomfartstaxan.
Vid köp av årskort fr.o.m. 1/9 erhålls 50% rabatt från
ordinarie årskortspriser. Rabatter kombineras ej.

4. Skrymmande gods
Traktor, traktorekipage, lastbilar, långtradare, bussar och
övriga tunga fordon bokas endast på Ålandstrafikens
kontor p.g.a. begränsningar av vikt, höjd, längd och
bredd. För det extra utrymme som nyttjas ombord
debiteras separat.
För gods som inte får plats på färjans bagagehylla (t.ex.
kanoter, sopkärl) bokas plats via Ålandstrafikens kontor.
Godset debiteras biljettavgift för det utrymme godset
upptar på bildäck.

5. Rabatter
Förbokade och förbetalda biljetter som bokas online erhåller
20% rabatt från ordinarie skärgårdstaxa.
Förbetald biljett på ”Grönmarkerade avgångar 15/4–30/9”
erhålls 80% rabatt från ordinarie Skärgårdstaxa på cykel,
cykel + släp, MC, person-, husbil och husvagnsekipage. På
Föglölinjen betalas det rabatterade priset före lågpris2 (3)

6. Skärgårdstaxa för resor Osnäs-Hummelvik eller
vice versa

Bränsleretur från Brändö kan avbokas före returresan via
Ålandstrafikens kontor utan avgift.

Gäller endast vid bokning via Ålandstrafikens kontor, se
bokningsvillkoren för lätta fordon och bokningsvillkoren för
tunga fordon.

12. Avgift för ”no-show” av lätta fordon (inklusive
skärgårdsplats)
Kunder med årskort eller med förbetald biljettavgift som inte
utnyttjar sin bokade resa och som inte heller har avbokat
eller ombokat resan innan avgång debiteras 40 euro för ”noshow”.
Kunder som skulle ha betalat biljettpriset vid ombordkörning
faktureras 40 euro och ordinarie biljettpris i efterhand,
se punkt 1 och 2.

7. Expeditionsavgift
Förbetalda resor med skärgårdstrafikens frigående färjor som
avbokas inom angiven avbokningstid återbetalas med
undantag för –5 euro i expeditionsavgift.

8. Betalningsmedel
I hamnarna kan kunden betala med betalkort eller kontanter i
euro. På Ålandstrafikens kontor kan kunden betala med
betalkort eller kontanter i euro. Bokade tunga fordon åker
mot fakturaunderlag. Obokade tunga fordon åker mot
betalkort vid ombordkörning, förutom Föglölinjen där
fakturaunderlag ska signeras av chauffören vid
ombordkörning.

13. Avgift för ”no-show” av tunga fordon (inklusive
bränsletransport)

9. Avgiftsbefriade fordon

14. Förhöjd avgift för ”no-show” vid
beställningstur/invikning

Kunder som inte utnyttjar sin bokade resa och som inte
heller har avbokat eller ombokat resan innan avgång
debiteras 40 euro för ”no-show” och 200% av ordinarie
biljettavgift i efterhand, se punkt 1 och 2.

Avgiftsbefriade fordon är av landskapsregeringen
upphandlad bränsletransport, buss i linjetrafik, utryckningsfordon vid alarm samt skärgårdskommunernas frivilliga
brandkårers räddningsfordon vid resor för besiktning, service,
reparationer och deltagande i utbildningar där räddningsfordon behövs.
Infrastrukturavdelningen har rätt att via Ålandstrafikens
kontor boka plats för servicefordon och avgiftsfritt åka med
skärgårdstrafikens färjor för arbetsresor som rör färjedriften
(färjor och/eller färjfästen) utan att ansöka om bokningsrätt.
Gäller resor till, från och genom skärgården.

Bokad eller beställd beställningstur/invikning som inte
utnyttjas debiteras en förhöjd ”no-show” avgift på 80 euro
förutsatt att kundens bokning/beställning av
beställningsturen var den enda orsaken till att den
genomfördes. Avboknings-/avbeställningstiden är den
samma som den tid man senast kan boka/beställa turen, se
respektive linjes turlista.

15. Ogiltiga genomfartsbokningar bokade online i
flera delbokningar
Genomfartsbokningar gjorda online, som i praktiken innebär
en genomfartsresa (t.ex. att delrutter har bokats på olika
bokningsnummer), men som inte har betalat genomfartstaxa,
kommer att retroaktivt debiteras tillägg för genomfart
ändhamn-ändhamn inom samma dygn, se punkt 1 och 2.

10. Avgift för sen avbokning av lätta fordon
(inklusive skärgårdsplats)
Kunder med årskort eller med förbetald biljettavgift betalar
20 euro online eller debiteras i efterhand för sen avbokning
(gäller ej moped, cykel och cykelsläp).
Kunder som skulle ha betalat biljettpriset vid ombordkörning
faktureras 20 euro och ordinarie biljettpris i efterhand, se
punkt 1 och 2.

16. Landskapsregeringens beslut om avgifter
Enligt landskapsregeringens beslut om avgifter för
prestationer vid landskapsregeringens allmänna
förvaltning (ÅFS 2018:25) är avgiften för prövning av
ansökan om förtur samt bokningsrätt på färjor 110 euro
per ansökan.

11. Avgift för sen avbokning av tunga fordon
(inklusive bränsletransport)
Kunder som avbokar för sent debiteras i efterhand 200% av
ordinarie biljettavgift, se punkt 1 och 2.
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