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Nr 42 
Avrop Ramavtal. Sjötransporter för infrastruktur i den 
åländska skärgården för projekt nytt färjfäste på 
Kumlinge 
ÅLR 2021/2986 
      

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att godkänna fakturan till betalning för sjötransporttjänster 
enligt ramavtalets punkt 1.1.1 och punkt 1.2.3 för ”Planering av nytt färjfäste på Kumlinge” 
av ramavtalskonsult Subsea Ab på ramavtal med dnr: ÅLR 2018/627. 
 
Kostnaden för uppdraget är 58 569,77 € och baseras på Subsea Ab:s tidsredovisning för 
uppdraget. 
 
Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 
 
Motivering 
Den ursprungliga budgeten var på ca 39 000 euro och överskreds på grund av att arbetet 
måste ske nattetid och hänsyn tas till pågående trafik till hamnen, rådande geologiska 
förhållanden och rådande väderleksförhållanden. Enligt ramavtalets punkt 1.2.5 ska 
fakturering ske efter verkliga uppmätta mängder och tider. 
 
Bakgrund 
Den 20.4.2021 beslöt landskapsregeringen att avropa sjötransporttjänster av 
ramavtalskonsult Subsea Ab för undersökning av de geotekniska förhållandena. För 
uppdraget gjordes en budget där tidsåtgången uppskattades. Den ursprungliga budgeten 
var på ca 39 000 euro. 
 

Nr 43 
Avrop Ramavtal: Konsultuppdrag – 
Säkerhetskoordinator för projekt nytt 
färjfäste på Åva och Jurmo 
ÅLR 2021/7701 
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Beslut 
Landskapsregeringen beslöt avropa uppdraget som säkerhetskoordinator enligt 
ramavtalets punkt 1.1.1 och punkt 1.2.3 för ”Byggande av nytt färjfäste i Åva och Jurmo” 
av ramavtalskonsult DEAB Konsult Projektering på ramavtal med dnr: ÅLR 2020/4595. 
 
Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 75 000 € och baseras på DEAB Konsult 
Projektering Ab:s offert daterad 6.9.2020. 
 
Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 
 
Motivering 
Ramavtal har tecknats med en konsult av vilka avrop/beställning i första hand ska riktas 
till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 
 
Bakgrund 
Ålands landskapsregering har tecknat avtal för entreprenaden med förnyande av 
färjfästena på Åva och Jurmo. Entreprenaden beräknas pågå under tiden 1.10.2021 – 
15.5.2023. Beställaren/byggherren är skyldig, enligt statsrådets förordning om säkerheten 
vid byggnadsarbeten FFS 205/2009, att utse en säkerhetskoordinator för projekten. 
 

Nr 44 
Avrop Ramavtal: Konsultuppdrag – 
Ledning av infrastrukturprojekt för 
projekt nytt färjfäste på Åva och Jurmo 
ÅLR 2021/7691 
 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt avropa projekt- och byggledningstjänster enligt ramavtalets 
punkt 1.1.1 och punkt 1.2.3 för ”Byggande av nytt färjfäste i Åva och Jurmo” av 
ramavtalskonsult Forsen AB på ramavtal med dnr: ÅLR 2020/9259. 
 
Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 240 000 € och baseras på Forsen AB:s 
offert daterad 6.9.2020. 
 
Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 
 
Motivering 
Ramavtal har tecknats med en konsult av vilka avrop/beställning i första hand ska riktas 
till enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 
 
Bakgrund 
Ålands landskapsregering har tecknat avtal för entreprenaden med förnyande av 
färjfästena på Åva och Jurmo. Entreprenaden beräknas pågå under tiden 1.10.2021 – 
15.5.2023. För övervakningen av projektet behöver projekt- och byggledare anlitas.  

 


