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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 85 
Konsultuppdrag broplanering för ny bro över 
Djurholmsströmmen, Brändö kommun 
ÅLR 2018/2162 
ÅLR 2017/9832 
ÅLR 2016/8972 

Beslut  
Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, 
konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019. 
Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat 
för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för 
de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska 
planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas 
fram för respektive bro.  
 
Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under 
budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 
30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 
Motivering  
Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att 
avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för 
delprojekt ” Planering av ny bro över Djurholmsströmmen” tillhörande 
broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult 
WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972. 
 
Bakgrund 
Den nuvarande bron över Djurholmsströmmen har både beständighets- 
och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  
Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 
trafiksystem. 

 
Nr 86 
Konsultuppdrag broplanering av utbyte av bron över 
Långholmsströmmen, Brändö kommun. 
ÅLR2018/2163 
ÅLR 2017/9834 
ÅLR 2016/8972 
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Beslut  
Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, 
konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019. 
Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat 
för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för 
de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska 
planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas 
fram för respektive bro.  
 
Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under 
budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 
30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 
Motivering  
Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att 
avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för 
delprojekt ”Planering av utbyte av bron över Långholmsströmmen” 
tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av 
ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: 
ÅLR2016/8972. 
 
Bakgrund 
Den nuvarande bron över Långholmsströmmen har både beständighets- 
och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  
Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 
trafiksystem. 

 
Nr 87 
Konsultuppdrag broplanering av utbyte av Kastörsbron, 
Kumlinge kommun. 
ÅLR2018/2164 
ÅLR 2017/9836 
ÅLR 2016/8972 

Beslut  
Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, 
konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019. 
Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat 
för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för 
de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska 
planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas 
fram för respektive bro.  
 
Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under 
budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 
30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 
Motivering  
Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att 
avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för 
delprojekt ”Planering av utbyte av Kastörsbron” tillhörande 
broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult 
WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972. 
 
Bakgrund 
Den nuvarande Kastörsbron har både beständighets- och 
bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  
Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 
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trafiksystem. 

 
Nr 88 
Konsultuppdrag broplanering av utbyte av Askörsbron, 
Brändö kommun. 
ÅLR2018/2165 
ÅLR 2017/9838 
ÅLR 2016/8972 

Beslut  
Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, 
konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019. 
Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat 
för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för 
de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska 
planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas 
fram för respektive bro.  
 
Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under 
budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 
30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 
Motivering  
Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att 
avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för 
delprojekt ”Planering av utbyte av Askörsbron” tillhörande 
broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult 
WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972. 
 
Bakgrund 
Den nuvarande Askörsbron har både beständighets- och 
bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  
Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 
trafiksystem. 

 
Nr 89 
Konsultuppdrag broplanering av utbyte av 
Dånösundsbron, Geta kommun. 
ÅLR2018/2166 
ÅLR 2017/9840 
ÅLR 2016/8972 

Beslut  
Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, 
konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019. 
Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat 
för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för 
de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska 
planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas 
fram för respektive bro.  
 
Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under 
budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 
30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 
Motivering  
Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att 
avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för 
delprojekt ”Planering av utbyte av Dånösundsbron” tillhörande 
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broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult 
WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972. 
 
Bakgrund 
Den nuvarande Dånösundsbron har både beständighets- och 
bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  
Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 
trafiksystem. 

 
 
 
 
 
 


