
Under våren 2020 har vi upphandlat entreprenadarbetet med att byta ut bron över 
Brändöström. Anbud inkom den 14/5 2020 och har nu utvärderats och Eriksson Bygg ab har utsetts till entreprenör. 
Anbudssumman ligger nu på ca 5,1 miljoner € och totala projektkostnaden beräknas bli ca 5,9 miljoner €.
Ålands Landskapsregering är glad att kunna teckna avtal med en kompetent, lokal entreprenör och ser fram emot ett
bra samarbete.
Entreprenaden upphandlades första gången under hösten 2019 varvid endast ett anbud inkom på ca 6,8 miljoner €.
Anbudet ansågs då var väsentligt dyrare än beräknat så upphandlingen avbröts och upphandlingen ändrades föra att
sänka projektkostnaderna. Omarbetningen av förfrågningsunderlaget resulterade att projektkostnaden sjönk med ca
1,7 miljoner €.1,7 miljoner €. 
Byggstarten är nu planerad till juni 2020. Färdigställandetiden är planerad till hösten 2022. 

Ålands landskapsregering informerar 
Broutbytesprojektet 2017-2027
Vad händer med Brändöströmsbron?

Kortfakta 
Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd. Bron är en hängbro, byggd 1958, förstärkt på 1980-talet
och reparerad i två omgångar 2006 och 2010. Bron är idag viktbegränsad till 50 ton (fordonskombination), 26,5 ton
(enskilt fordon) vilket medför att man inte kan använda fulla lastkapaciteten hos fordonskombinationer eller fordon
när man trafikerar östra delen av Föglö.

Projektets målsättningar är att:

• Nuvarande bro ersätts med en ny bro i samma läge 
som nuvarande bro.

• Den nya bron blir en samverkansbro med två mellan-
stöd (pelare) i sundet.

• Den nya bron ska uppfylla gällande trafiklaster på 
allmänna vägar.

• Nuvarande bro rivs inom projektet.
• Genomströmningsarean i sundet under bron bibehålls.
• Nuvarande frihöjd under bron bibehålls.

Vad händer just nu?
Vad?  
Just nu arbetar vi med att avverka skogen inom 
entreprenadområdet, planeringen av tillfällig bro 
och geotekniska undersökningar.  

Varför?  
För att säkerställa ett fungerande trafiksystem. 

Tid?
Juni-september 2020 
Byggnation av tillfällig vägförbindelse 
  
Okt-nov 2020  
Rivning av nuvarande bro och flytt av trafik. 

Nov 2020-okt 2022  
Byggnation av ny bro med tillhörande vägbygg-
nadsarbeten samt rivning av tillfällig vägförbindel-
se inkl. tillfällig bro

Juni 2020

Figuren ovan visar ritning & vy av nya bron
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Figuren ovan visar omfattningen av trafikomläggningen under entreprenadtiden. 

Trafikomläggningen
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Entreprenadtiden? 
• Under entreprenadtiden leds trafiken ner på en tillfällig vägförbindelse och över en tillfällig bro till andra 

sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg tillbaka upp till landsvägen österut. 

• Den tillfälliga bron planeras av entreprenören och ska uppfylla reducerade lastkrav för allmänna vägar där 
största totalvikten för fordonskombinationer är begränsad till 60 ton och enskilda fordon till 32 ton. 
Bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafiken växelvis över 
bron utan trafikljus. Trafikmängden på platsen är så liten att lätt trafik samsas med fordostrafiken på den 
tillfälliga bron.

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Brändöströmsbron?
Farledsområdet som omfattas av entreprenadområdet stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av 
säkerhetsskäl. 

Sänkta hastigheter?
På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och
på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

 

Hur påverkar det mig?

För mer information läs gärna om projektet på: 
https://www.regeringen.ax/brandostromsbron

 
Löpande information om våra vägprojekt kan 

hittas på: 
https://www.kartor.ax/pages/vagprojekt 

eller 
www.kartor.ax


