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Upphandling skärgårdstrafik 

 Projektgruppen arbetar nu med framtagning 
av kravställningsdokument inför kommande 
upphandling. 

 

 Förlängning av avtal med Skärgårdsbolaget i 
mellanskärgården, avtal B och D. Beslut 
fattades i Trafiknämnden 29 augusti. 
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SL taxa Waxholmsbolaget 

 Uppdrag i budget 2018 att införa SL taxa i 
Waxholmsbolagets trafik under ett års försök 
2018. 

 

 Trafikförvaltningen arbetar med frågan och 
återkommer med förslag till hantering till 
Trafiknämnden. 
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Waxholmsbolaget trafik 2015/16/17 
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Nord/Sydlinjen (Arholma-Sandhamn och Sandhamn-Nynäshamn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topp 10 på 2017 

Sandhamn 4 045 

Nynäs 1 192 

Dalarö 999 

Gruvbryggan 668 

Finnhamn 647 

Arholma 639 

Berg 498 

Solvik 459 

Stämmarsund 455 

Ornö Kyrka 421 
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Sommarkampanj 2017 
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Sommarkampanj  

 Positiv respons på kampanjen – helt rätt i tiden 

 Något ökad trafik har gett fler resenärer 

 Positiv trend 

 Utvärdering av kampanjen under hösten   
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Prideflaggor i sjötrafiken 
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Foto Håkan Mannbrink 



Ö-kort 2018 

 

 

 
• Ansökningsprocessen kring ö-kort digitaliseras i syfte att minska den 

manuella hanteringen för handläggarna på Trafikförvaltningen samt att 
öka servicen för medborgarna 
 

• En publik ansökningsportal har tagits fram som kommer att länkas via 
WÅABs hemsida, https://okortsansokan.waxholmsbolaget.se/ 
 

• Man ansöker genom att ange sitt personnummer, telefonnummer och 
bifogar foto 
 

• Hämtning av adress från folkbokföringen görs via SLL:s PU-tjänst 
 

• Det nya ö-kortet kommer att vara i form av ett accesskort med foto på, i 
likhet med färdtjänstkorten 
 

• För att kunna resa med ett ö-kort krävs att man laddar kortet med en  
ö-kortsbiljett, man betalar för kortet i samband med laddning av         
ö-kortsbiljetten 
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https://okortsansokan.waxholmsbolaget.se/


Design på ö-kortet 
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Ö-kort 

 Pilottest genomförs just nu, tillfrågade öbor testar att ansöka, ladda 
korten samt förlustanmäla korten. 

 

 Informationsbrev till befintliga ö-kortsinnehavare skickas under v. 36 

 

 Ansökningsportalen öppnar upp 16 oktober 2017 

 

 Möjligheter till onlineköp kommer att testas under 2018  
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Kajinformatör 2017 
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Kajinformatörer  

Ett gemensamt projekt mellan 
Waxholmsbolaget och 
Skärgårdsstiftelsen 

 

Syftet är att sprida kunskap och 
hjälpa till med information till 
resenärer i Stockholms Skärgård. 

 

Arbetat på Strömkajen, Vaxholm 
samt ombord på båtarna. 
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Kajinformatör 

 19 skolungdomar under 
sex sommarveckor  

 6 handledare arbetade 
med dem 

 Ca 14.000 kontakter 
med besökare 

 150, 000 broschyrer 
”Skärgårdsutflykter” 
(svenska/engelska) 

 Intervju i P4 den 12 juli 
 Vi har börjat att planera 

nu inför 2018 
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https://beta.waxholmsbolaget.se/ 
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Godsfrågor 



Föranmälda punkter 

 Debitering av frakt, hur går det till? 

 

 Sjötransporter & utrymmesfrågor 

 

 Vintertrafik för farligt gods, vad gäller 



Debitering av frakt 
 Terminalerna i Västberga & Stavsnäs 
  Allt gods ska vara bokat och betalt 

  Terminalerna kan hjälpa till att boka och ta emot betalning 

  Debitering baseras på fraktens vikt, ex kolli + lastbärare 

  Kreditkunder faktureras, privatpersoner betalar med kort 
 eller PlusGiro 

 

 Obokat gods direkt till fartyg & terminalerna 

  Oftast privatperson eller mindre leverantör 

  Har ofta dålig uppfattning om godsets vikt och övriga 
 egenskaper 

  Terminalerna har utrustning för att kontrollera och taxera 
 korrekt 

  Fartygens taxering blir baserad på en uppskattning av vikter* 

* All godsdebitering baseras på vikt och volym samt en 
specialprislista 



Sjötransporternas prioriteringsordning 

Frågeställning: 
När turer är angivna som ”i första hand för transport till 
butik” tas inte småpaket med, trots att det inte är en 
utrymmesfråga? 
 
1. Gods till butiker och restauranger har alltid företräde, det 

avser livsmedel och dagligvaror samt alkohol 
2. Övrigt bokat gods 
3. Övrigt gods 
 
Farligt gods tas med enligt följande kriterier: 
1. Det måste vara bokat 
2. Det måste inneha korrekt transportdokumentation 
3. Det måste vara korrekt förpackat 



Vintertrafik 

Waxholmsbolaget har fått anslag för 
vintertrafik med godsfärja för transport av bl a 
Farligt gods. 
 
 En transport per vecka i mellersta skärgården från 

och med 1 januari till och med ord trafikstart vid 
påsk. 

 Godsbokningen kommer verka för konsolidering 
av annat gods än dagligvaror till 
livsmedelsbutikerna under godsdagarna 

 Allt gods måste bokas! 
 Kommer isens tjocklek överstiga 20 cm kommer 

trafiken inte vara möjlig att genomföra 



Fotograf: Mathias Blom 

  
  


