
Nyheter

Ålands landskapsregering informerar 
Broutbytesprojektet 2017-2027 Januari 2021

Bild 1 ovan visar vy över den 
tillfälliga bron i vinterskrud som  

färdigställts och är i trafik.

Ute på Föglö vid Brändöströmsbron pågår arbetet med entreprenad för fullt och projektet 
ligger i fas med tidplan. Trafikomläggning är utförd och den tillfälliga bron har sedan i bör-
jan på november satts i trafik. 

Rivningen av den befintliga hängbron är stort sett färdigställd.
Vid landfäste 1, västra sidan, rensas de sista betongresterna bort för att få fram berget så att 
berget kan sprängas för att ge plats åt det nya landfästets bottenplatta.  

Genom dialog med Föglö kommun har kulören på brons huvudbalkar i stål bestämts till 
samma kulör som på Gollansbron. Balkarna kommer att målas i en ljus, gråblå nyans.
Tillverkningen av brons huvudbalkar av stål har påbörjats hos stålleverantören. 

Sänkt hastighet till 30 km/h genom entreprenadområdet 
och 20 km/h över den tillfälliga bron! 

På omfartsvägen och genom entreprenadområdet kommer 
hastighetsbegränsningen att vara 30 km/h och 20 km/h över 
den tillfälliga bron, och där tillåts endast växelvis trafik i en fil.
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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

Bild 2 & 3 ovan visar borrning för förankring av pålar stöd 2.

Grundläggningen av landfästet på Brändösidan, 
stöd 4(östra sidan) är klart och just nu pågår 
formning och armering av de delar av landfästet 
som kommer att bli synligt. 

Stöd 2 Stöd 4
Pålarna är installerade på stöd 2(västra si-
dan), och arbetet med pålarnas dragförank-
ringar pågår. I dagarna utförs kvalitetskon-
troller av bergets kvalitet i förankringarnas 
borrhål för att säkerställa att förankringarna 
klarar de krafter som de kommer att utsättas 
för när bron är färdigställd och satt i trafik.


