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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 35  

Inköp av fraktutrymme och trafik mellan Åland och 

Sverige för att trygga försörjningsberedskapen 

ÅLR 2020/5333 

77 Rk1 

Beslut 
Beslöts att av Viking Line Abp (FO-nummer: 0144983-8) direktupphandla 

frakttrafik med M/S Rosella mellan Åland/Mariehamn och Sverige/ 

Kapellskär under perioden 23.6 -25.6.2020. Viking Line Abp ska åtminstone 

köra en rundtur varje dag enligt klockslag som överenskoms separat med de 

viktigaste transportörerna. Per tur ska åtminstone 350 filmeter reserveras för 

de upphandlade frakttransporterna.  

 

Viking Line Abp har för hela tjänsten rätt till 50 000 euro i ersättning. 

Betalning ska ske mot faktura i efterskott. Viking Line Abp ska redovisa 

antalet fraktade enheter, fraktmeter och passagerare. 

 

Ingen ersättning utgår om stöd för trafiken eller frakten erhålls från 

försörjningsberedskapscentralen, Traficom eller annan myndighet. Om 

Viking Line Abp får någon form av stöd för trafiken eller frakten under 

perioden 23.6 -25.6.2020 efter det att landskapsregeringen betalat ut sin 

ersättning, ska ersättningen om 50 000 euro återbetalas till 

landskapsregeringen i sin helhet.  

 

Biträdande avdelningschef Niklas Karlman vid infrastrukturavdelningen 

befullmäktigas ingå behövliga avtal med Viking Line Abp.  

 

Kostnaden påförs anslag 26099, Ofördelat resursanslag. 
 

Motivering 

Värdet på upphandlingen beräknas till högst 50 000 euro. Den 

understiger därmed EU:s tröskelvärde om 214 000 euro. Det gör att 

upphandlingen ska göras i enlighet med Ålands landskapsregerings 

beslut 2019:113 gällande vissa upphandlingar. Enligt 5 § 4 punkten i 

beslutet kan en upphandling göras som direktupphandling hos en viss 

leverantör om upphandlingen är av brådskande karaktär som inte beror 

på upphandlande enhetens försummelse.  

 



 2 (2) 

På grund av coronapandemin och gällande resebegränsningar mellan 

Finland och Sverige, finns inte förutsättningar att upprätthålla normal 

trafik. Ålands landskapsregering har idag 22.6.2020 erhållit information 

om att beslut eller besked som utlovats 18.6.2020 ännu inte givits vad 

gäller stöd för transporten mellan Åland och Sverige. 

Landskapsregeringen bedömer, efter utredningar, att det finns ett 

trängande behov av trafik för att trygga frakttransporter till och från 

Åland tisdag-torsdag 23.6 – 25.6.2020. Åtminstone 350 filmeter krävs. 

Förutsättningarna för direktupphandling är därför uppfyllda. 

 

Inför direktupphandlingen har landskapsregeringen frågat både Viking 

Line Abp och Eckerö Linjen Ab ifall de kan ordna trafik och transporter 

mellan Åland och Sverige under perioden 23.6 – 25.6.2020. Några andra 

tänkbara entreprenörer bedöms inte finnas med tanke på den korta 

framförhållningen. Båda tillfrågade rederier har svarat att de har 

möjlighet att ordna trafik. Viking Line Abp har svarat att de har 

möjlighet att ordna trafik med åtminstone en rundtur per dag under 

perioden 23.6 – 25.6.2020 till en ersättning om totalt 50 000 euro. 

 

Landskapsregeringen bedömer att begärd ersättning är rimlig och 

beslutar därför att direktupphandla tjänsten av Viking Line Abp på de 

villkor som framgår ovan. 

 

Bakgrund 

Frakttrafiken till och från Sverige är av stor vikt för Åland. Förutom 

livsmedel finns behov av att frakta industrivaror, material till fabriker, 

nödvändiga kemikalier, avfall/sopor, material/varor till jordbrukare, fisk till 

förädling m.m. 

 

Under coronapandemin har förutsättningarna för normal trafik försämrats 

kraftigt. Utan frakttrafik mellan Sverige och Åland – framför allt på 

tisdagar-torsdagar – blir situationen snabbt ohållbar.  
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