16.6.2015

Köranvisningar för landsvägsfärjor
Fordon berättigade att använda förtursfilen är
1) med stöd av vägtrafiklagen utryckningsfordon och fordon som används i polisens,
tullen samt gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag,
2) med stöd av kommunikationsministeriets förordning fordon som för/hämtar sjuka för
vård, läkare på brådskande uppdrag, djurläkare eller andra personer med fordon som
fungerar som sjukskötare eller räddningsman, djurtransporter med tillstånd, fordon
som används vid tillståndspliktig persontransport (taxin och bussar), brådskande fordon för vägunderhåll samt mopeder,
3) samt alla för vilka NTM-centralen beviljat förtur och vars förtursrätt är i kraft och
sträckan i fråga omfattas av förtursrätten. Se grunder för beviljande av förtursrätt.
Förtursrätt som beviljats av NTM-centralen berättigar inte till omkörning av andra förtursberättigade. Förtursrätt påvisas med en förtursskylt.
Andra vägtrafikanter lastas på färjan i regel i den ordning de anländer. Befälhavaren på en
färja har dock rätt att avvika från denna ordning om färjans däcksutrymme eller dräktighet
eller väderleksförhållandena inte tillåter att det fordon som står närmast i tur tas ombord för
transport. Förkörsturen gäller inte när färjan lastas av.

Färjstränderna i Pargas och Nagu styrs med trafikljus
På färjstränderna i Pargas och Nagu används trafikljus. Då man börjar lasta färjan och ljuset
är grönt töms först förtursfilen. När filen är tom växlar ljuset till rött. Efter detta lastas fordon
i filen för övrig trafik. Då det lyser rött för förtursfilen är ombordkörningen från filen i fråga
slutförd. I samband med lastandet av fordon från filen för vanlig trafik eller efter det kan man
vid behov fortsätta lasta fordon från förtursfilen, endast i särskilda undantagsfall (bland annat
bussar i linjetrafik och taxibilar). När filen för den övriga trafiken är tom och om det finns
plats ombord på färjan, kan man vid behov fortsätta lasta fordon från förtursfilen.
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Vid färjstränderna ska man vara uppmärksam, följa angivna hastighetsbegränsningar och
ljusstyrningen, för att undvika farliga situationer. Vid ombordkörning ska vägtrafikanter
också följa färjpersonalens anvisningar.

Sanktioner
Polisen kan bötfälla vägtrafikanter för missbruk av förtursfilen. I egenskap av myndighet som
beviljar förtursrätter kan NTM-centralen upphäva förtursrätter eller ge anmärkningar med
anledning av brott mot tillståndsvillkoren. Såväl NTM-centralen som polisen kan i samband
med övervakning av förtursrätter från förtursfilens kö avlägsna fordon som missbrukar filen.
Praktiska anvisningar
Färjerederiets anvisningar för passagerare finns på adressen http://www.finferries.fi/sv/farjetrafik/anvisningar.html. I anvisningen i fråga finns information om bland annat ombordkörning av olika fordonstyper, transport av farliga ämnen samt nödsituationer.

