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Tilldelning av kollektivtrafik 2020-2021 

ÅLR 2019/4990 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt i enlighet med Europarlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik 

på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 

1191/69 och (EEG) nr 1107/70 samt beaktande av landskapsförordning 

(2008:140) om skolskjutsning att tilldela kollektivtrafik för perioden 

1.1.2020 – 31.12.2021 för bussbolagen; 

Viking Line Buss Ab 

Linje 2: Mariehamn-Geta 

Linje 3: Mariehamn-Saltvik 

Linje 4: Mariehamn-Vårdö 

Saltvik-norra Finström 

Williams Buss Ab 

Linje 1: Mariehamn-Eckerö 

Linje 5: Mariehamn-Lumparland 

Linje 6: Godby-södra Finström-Godby med 

vissa anslutningar även till Mariehamn 

Linje 7A: Norra/östra Jomala (Via Ytterby) 

Linje 7B: Västra Jomala (via Södersunda) 

Ålandsbussen Ab 

Linje 8: Mariehamn-Järsö 

Landskapsregeringen avser teckna stödavtal för ovannämnda 

kollektivtrafik med bussbolagen 7.8.2019. 

Kostnaden påförs anslag 74700, Understöd för övrig trafik. 

Motivering 

Landskapsregeringen anser att busstrafiken den närmaste tiden ska 

fortsätta i befintlig omfattning och att den ska kunna upprätthållas på ett 

tillfredställande sätt. Trafiken behövs t.ex. för att passagerarna ska kunna 

ta sig till och från arbete och skola.  
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Nuvarande stödsystem för den regionala kollektivtrafiken är upprättad 

enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) nr 

1370/2007 (s.k. trafikavtalsförordningen). Förberedelser för en ny längre 

upphandling från 2022 har påbörjats. Denna tilldelning behövs för att ge 

tid att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för en betydlig längre period. 

Den upphandling som görs efter denna tilldelnings utgång ska stödja sig 

mot den nya kommande kollektivtrafiklagen och 

trafikförsörjningsprogrammet. Det är därför mest ändamålsenligt och 

resurseffektivt att tilldela denna kollektivtrafik för två år framåt. 

Bakgrund 

Ålands landskapsregering har 18.11.2015 tecknat avtal med Viking Line 

Buss Ab, Williams Buss Ab och Ålandsbussen Ab och avtalets 

optionstid löper ut 31.12.2019, enligt avtalets punkt 3. 


