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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 67 

Planering av ny bro över Karlby strömmen  

ÅLR 2017/2571 

ÅLR 2016/8972 

Beslut  
Beslöts att avropa projekteringstjänster enligt ramatalets punkt 1.1.1, och 

punkt 1.2.3. för delprojekt ”planering av ny bro över Karlby strömmen” 

tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, i program- 

och systemskedet, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med 

dnr: ÅLR2016/8972.  

 

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 42000 € under budgetåren 

2017-2018 och baseras på WSP Sverige AB:s offert daterad 08.11.2017.  

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka 

avrop/beställning skall i första hand riktas till konsulten med 

förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Karlby strömmen har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  

Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 

trafiksystem. 

 

Nr 68 

Planering av ny bro över Bomarsund  

ÅLR 2017/8687 

ÅLR 2016/8972 

Beslut  
Beslöts att avropa projekteringstjänster enligt ramatalets punkt 1.1.1, och 

punkt 1.2.3. för delprojekt ”planering av ny bro över Bomarsund” tillhörande 

broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, i program- och 

systemskedet, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: 

ÅLR2016/8972.  

 

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 57 000 € under budgetåren 
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2017-2018 och baseras på WSP Sverige AB:s offert daterad 08.11.2017.  

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka 

avrop/beställning skall i första hand riktas till konsulten med 

förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Bomarsund har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  

Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 

trafiksystem. 

 

Nr 69 

Förstudie av åtgärder för att höja lastkapaciteten på bron 

över Lemströms kanal  

ÅLR 2017/8688 

ÅLR 2016/8972 

Beslut  
Beslöts att avropa projekteringstjänster enligt ramatalets punkt 1.1.1, och 

punkt 1.2.3. för en teknisk-ekonomisk förstudie av åtgärder för delprojekt 

”Bron över Lemströms kanal” tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, 

dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med 

dnr: ÅLR2016/8972.  

 

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 51 000 € under budgetåren 

2017-2018 och baseras på WSP Sverige AB:s offert daterad 08.11.2017.  

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka 

avrop/beställning skall i första hand riktas till konsulten med 

förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Lemströms kanal har bärighetsproblematik och 

ingår i broutbytesprojektet 2017-2027 genom att en förstudie utförs där 

förutsättningarna för att förstärka alternativt ersätta bron analyseras med 

avseende att hitta det ekonomiskt och tekniskt mest fördelaktiga 

alternativet.  

Bron måste förstärkas alternativt ersättas för att säkerställa ett fortsatt 

säkert och fungerande trafiksystem. 
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