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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 46 

Avrop av säkerhetskoordinatortjänster för projekt utbyte 

av Brändöströmsbron, Föglö kommun 

ÅLR 2020/4939 

ÅLR 2020/1373 

ÅLR 2020/4595 

278 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa tjänster som ansvarig säkerhetskoordinator för 

entreprenaden som omfattar utbyte av Brändöströmsbron enligt 

ramavtalets punkt 1.1.1, punkt 1.2.3 och punkt 1.2.4 av ramavtalskonsult 

DEAB Konsult Projektering Ab på ramavtal med dnr: ÅLR 2020/4595.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 8 – 12 timmar per vecka för ansvarig säkerhetskoordinator under 

budgetåren 2020-2022 enligt ramavtalets punkt 1.2.5.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar och 

beräknas bli mellan 30 000 € - 45 000 € per budgetår. 

 

Motivering  

Beställaren är skyldig att Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken 

avrop/beställning skall i första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 

1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Beställaren/byggherren är skyldig, enligt statsrådets förordning om 

säkerheten vid byggnadsarbeten FFS 205/2009, att utse en 

säkerhetskoordinator för projekten. Den nuvarande bron över 

Brändöström har både beständighets- och bärighetsproblematik och är en 

av de broar som omfattas av broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste 

ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 47 

Avrop av säkerhetskoordinatortjänster för projekt ny bro 

över strömmen mellan Karlby och Finnö, Kökar kommun 

ÅLR 2020/4940 

ÅLR 2020/1374 
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ÅLR 2020/4595 

278 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa tjänster som ansvarig säkerhetskoordinator för 

entreprenaden som omfattar ny bro över strömmen mellan Karlby och 

Finnö enligt ramavtalets punkt 1.1.1, punkt 1.2.3 och punkt 1.2.4 av 

ramavtalskonsult DEAB Konsult Projektering Ab på ramavtal med dnr: 

ÅLR 2020/4595.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 8 – 12 timmar per vecka för ansvarig säkerhetskoordinator under 

budgetåren 2020-2021 enligt ramavtalets punkt 1.2.5.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar och 

beräknas bli mellan 30 000 € - 45 000 € per budgetår. 

 

Motivering  

Beställaren är skyldig att Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken 

avrop/beställning skall i första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 

1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Beställaren/byggherren är skyldig, enligt statsrådets förordning om 

säkerheten vid byggnadsarbeten FFS 205/2009, att utse en 

säkerhetskoordinator för projekten. Den nuvarande bron över strömmen 

mellan Karlby och Finnö har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 48 

Avrop av konsulttjänster för projektledning och 

byggledning av projekt utbyte av Brändöströmsbron, 

Föglö kommun 

ÅLR 2020/4941 

ÅLR 2020/1373 

ÅLR 2016/71 

279 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa ansvarig projektlednings- och byggledningstjänster 

enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för entreprenaden som 

omfattar utbyte av Brändöströmsbron, av ramavtalskonsult Forsen AB på 

ramavtal med dnr: ÅLR 2016/71.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 195 000 € för ansvarig projektledningskonsult, projektledningskonsult 

och byggledningskonsult under budgetåren 2020-2022 och baseras på 

Forsen AB:s offert daterad 20.05.2020.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken avrop/beställning skall i 

första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 
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Bakgrund 

Den nuvarande bron över Brändöström har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 49 

Avrop av konsulttjänster för projektledning och 

byggledning av projekt utbyte av Bomarsundsbron, Sunds 

kommun 

ÅLR 2020/4942 

ÅLR 2019/7178 

ÅLR 2016/71 

279 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa ansvarig projektlednings- och byggledningstjänster 

enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för entreprenaden som 

omfattar av projekt utbyte av Bomarsundsbron, av ramavtalskonsult 

Forsen AB på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/71.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 300 000 € för ansvarig projektledningskonsult, projektledningskonsult 

och byggledningskonsult under budgetåren 2020-2022 och baseras på 

Forsen AB:s offert daterad 20.05.2020.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken avrop/beställning skall i 

första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Bomarsund har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 50 

Avrop av konsulttjänster för projektledning och 

byggledning av projekt ny bro över strömmen mellan 

Karlby och Finnö, Kökar kommun 

ÅLR 2020/4943 

ÅLR 2020/1374 

ÅLR 2016/71 

279 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa ansvarig projektlednings- och byggledningstjänster 

enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för entreprenaden som 

omfattar projekt ny bro över strömmen mellan Karlby och Finnö, av 

ramavtalskonsult Forsen AB på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/71.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 120 000 € för ansvarig projektledningskonsult, projektledningskonsult 

och byggledningskonsult under budgetåren 2020-2021 och baseras på 

Forsen AB:s offert daterad 20.05.2020.  
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Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken avrop/beställning skall i 

första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över strömmen mellan Karlby och Finnö har både 

beständighets- och bärighetsproblematik och är en av de broar som 

omfattas av broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att 

säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 51 

Avrop av konsulttjänster för projektledning och 

byggledning av projekt ny bro över Djurholmssund, 

Brändö kommun 

ÅLR 2020/4944 

ÅLR 2017/9832 

ÅLR 2016/71 

279 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa ansvarig projektlednings- och byggledningstjänster 

enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för entreprenaden som 

omfattar projekt ny bro över Djurholmssund, av ramavtalskonsult Forsen 

AB på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/71.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 45 000 € för ansvarig projektledningskonsult, projektledningskonsult 

och byggledningskonsult under budgetåren 2020-2021 och baseras på 

Forsen AB:s offert daterad 20.05.2020.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken avrop/beställning skall i 

första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Djurholmssund har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 52 

Avrop av konsulttjänster för projektledning och 

byggledning av projekt utbyte av Långholmsströmsbron, 

Brändö kommun 

ÅLR 2020/4945 

ÅLR 2017/9834 

ÅLR 2016/71 

279 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa ansvarig projektlednings- och byggledningstjänster 

enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för entreprenaden som 

omfattar projekt utbyte av Långholmsströmsbron, av ramavtalskonsult 

Forsen AB på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/71.  
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Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 40 000 € för ansvarig projektledningskonsult, projektledningskonsult 

och byggledningskonsult under budgetåren 2020-2021 och baseras på 

Forsen AB:s offert daterad 20.05.2020.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken avrop/beställning skall i 

första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Långholmsströmmen har både beständighets- 

och bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 53 

Avrop av konsulttjänster för projektledning och 

byggledning av projekt utbyte av Kastörsbron, Kumlinge 

kommun 

ÅLR 2020/4946 

ÅLR 2017/9836 

ÅLR 2016/71 

279 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa ansvarig projektlednings- och byggledningstjänster 

enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för entreprenaden som 

omfattar projekt utbyte av Kastörsbron, av ramavtalskonsult Forsen AB 

på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/71.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 45 000 € för ansvarig projektledningskonsult, projektledningskonsult 

och byggledningskonsult under budgetåren 2020-2021 och baseras på 

Forsen AB:s offert daterad 20.05.2020.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken avrop/beställning skall i 

första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande Kastörsbron har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Nr 54 

Avrop av konsulttjänster för projektledning och 

byggledning av projekt utbyte av Askörsbron, Brändö 

kommun 

ÅLR 2020/4947 

ÅLR 2017/9838 

ÅLR 2016/71 
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279 I1 

Beslut  

Beslöts att avropa ansvarig projektlednings- och byggledningstjänster 

enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för entreprenaden som 

omfattar projekt utbyte av Askörsbron, av ramavtalskonsult Forsen AB 

på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/71.  

 

Budgeten för konsultuppdraget under entreprenadskedet är beräknad till 

ca 40 000 € för ansvarig projektledningskonsult, projektledningskonsult 

och byggledningskonsult under budgetåren 2020-2021 och baseras på 

Forsen AB:s offert daterad 20.05.2020.  

 

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med en konsult av vilken avrop/beställning skall i 

första hand riktas till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande Askörsbron har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 
 


