
Velkommen om bord
Siden 1896 har Kragerø Fjordbåtselskap hatt en viktig
oppgave med å knytte skjærgården til fastlandet. Våre 
ferger utgjør ”veinett” til sjøs som gjør det mulig å 
opprettholde fast bosetting på øyene – hele året.  
Selskapet betjener hele kragerøskjærgården. 

Dessuten sørger fergene for at skjærgården er tilgjengelig 
 for alle som har lyst til å oppleve noe helt spesielt; enten 
 man velger å være om bord eller ønsker å gå i land og 
 utforske øyriket! 
Vi ønsker alle våre reisende en god tur!  

500 HOLMER OG ØYER + 670 KILOMETER KYSTLINJE = UTALLIGE TURMULIGHETER

OPPMØTE
Av hensyn til plassering av kjøretøy og gods på bildekket samt best mulig

utnyttelse av kapasiteten, ber vi om at du møter ved fergekaia i god tid
før avgang. Biler møter senest 10 min før avgang.

Vi gjør samtidig våre reisende med bil oppmerksom på at det ikke er tillat å
forlate bilen i oppstillingsfeltet.

BOBILER OG CAMPINGVOGNER.
Hovedkran til propananlegget må være stengt ved ombordkjøring

og under overfarten

VÆR VARSOM PÅ BILDEKKET
La ikke barn være uten tilsyn på bildekket. Ikke forlat barn alene i bilen.

Vær varsom når du må bevege deg på bildekket.
Gå ikke mellom bilene i dårlig vær eller når fergen legger til kai.

GJØR DEG KJENT OM BORD
Se etter hvor redningsvester er plassert, rømningsvei og plassering av 

flåtestasjoner og brannutstyr.

VEGTRAFIKKLOVEN GJELDER OM BORD
Ved om bord- og ilandkjøring og på bildekket gjelder vegtrafikkloven og de 

forskrifter som ellers gjelder for kjøring med motorvogn. Anvisninger fra
fergemannskapet er rådgivende, og all kjøring om bord skjer på bilførerens

eget ansvar, men mannskapet har myndighet til å plassere kjøretøyet der
det er mest hensiktsmessig.

GODS
Gods ekspederes senest 10 min. før avgang.

SYKLER
Passasjerer med sykler til/fra Jomfruland SKAL benytte Aasvik Brygge

I TILFELLE NØDSITUASJON
Orienter deg om bord! – Lytt til informasjon!

Rett deg etter mannskapets anvisninger!

REISEBEVIS/BILLETT
Billetter kjøpes om bord. Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig

reisebevis. Billettkontroll kan forekomme.

RUTEOPPLYSNING
Ruteopplysning tlf. 177 eller tlf. 81 50 01 84

www.fjordbat.no • www.vkt.no

Det tas forbehold om driftstans og værhindringer for samtlige ruter.
Tårnbrygga på Jomfruland anløpes ikke i sterk vind.

Følg med på våre nettsider/facebook

TAXIBÅT I RUTETRAFIKK
Reisende som skal være med fra øyene (merket A)
må ringe båten før avg. fra Kragerø tlf 40 00 58 59

Reisegods medtas, herunder også sykler og barnevogner.
Annet gods som er ekspedert skal være i størrelse og vekt

slik at det lett kan bæres av en person.

Vi tar forbehold om skrive-/trykkfeil.


