
 

Velkommen om bord! 

Viktig informasjon til våre reisende. 
 

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 oppmerksom på at det ikke er tillat 

å forlate bilen i oppstillingsfeltet. 

VEGTRAFIKKLOVEN GJELDER OM BORD  

Ved ombord- og ilandkjøring og på bildekket gjelder vegtrafikkloven og de 
forskrifter som ellers gjelder for kjøring med motorvogn. Mannskapet har 

myndighet til å plassere kjøretøyet der det er mest hensiktsmessig. Anvisninger fra 
mannskapet er rådgivende, og all kjøring  
ombord skjer på bilførerens eget ansvar. 

 

BILLETT / REISEBEVIS 
 

GJØR DEG KJENT OM BORD 
Billetter/reisekort kjøpes om bord eller ved å laste ned app «fartebillett». 

Billettkontroll kan forekomme. Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig 
billett/reisebevis. Ved manglende bevis/billett ilegges et gebyr på kr 500,00. 

Legg merke til rømningsveier, samt plassering av redningsvester,  
flåtestasjoner og brannutstyr. 

 I TILFELLE NØDSITUASJON 

GODS  

Gods ekspederes senest 10 min. før avgang. 
Gods som plasseres utendørs på dekk er på eget ansvar. 

Orienter deg ombord! Lytt til informasjon!  
Rett deg etter anvisninger fra mannskapet! 

 
SYKLER 

 

VÆR VARSOM PÅ BILDEKKET 
Sykler kan tas med både på ferge og passasjerbåt.  

Passasjerer med sykler til/fra Jomfruland SKAL benytte Aasvik Brygge.  
Sykler plasseres utendørs, og tas med på eget ansvar. 

 

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. 

BOBILER OG CAMPINGVOGNER  
Hovedkranen til propananlegget må være stengt ved ombord-/ilandkjøring  

samt under overfarten. 
 

 

Det tas forbehold om driftsstans og værhindringer for samtlige ruter.  
Vi gjør oppmerksomme på at Tårnbrygga på Jomfruland ikke anløpes i sterk vind. 

Følg med på våre facebooksider og www.fjordbat.no 
 
 

 

 

- en positiv opplevelse 


