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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 12 

Avrop vägprojektering för infrastrukturprojekt i 

landskapet Åland 

ÅLR 2020/1704 

Beslut 

Beslöt att avropa vägprojektering för uppgörande av förslag till vägplan 

för byggande av parallell GC-bana längs landsväg nr 2 på sträckan 

Haraldsby – Tosarby av ALDE entreprenad på ramavtal, diarienummer 

ÅLR 2019/1051. 

Budgeten för konsultuppdraget beräknas bli ca 35 000 €. 

 

Kostnaderna påförs anslag 976 000, Infrastrukturinvesteringar.  

 

Motivering 

Det har tecknats ramavtal med tre (3) stycken konsulter. I första hand går 

förfrågan till den konsult som hade det lägsta anbudet enligt 

anbudsutvärderingen att erhålla uppdraget. 

 

Bakgrund 

Anläggande av gång- och cykelbana längs landsväg nr 2 är en deletapp i 

det fortlöpande trafiksäkerhetsprojektet med att förse alla huvudleder 

med gång- och cykelbanor. 

 

Nr 13 

Avrop fält-, detalj- och kontrollmätning för 

infrastrukturprojekt i landskapet Åland  

ÅLR 2020/1697 

Beslut 

Beslöt att avropa fältinmätningsdata och uppgörande av terrängmodell 

för projektet ”byggande av GC-bana längs bygdeväg 30, Järsövägen” 

genom ramavtal för fält-, detalj- och kontrollmätning för 

infrastrukturprojekt, av DEAB Konsult Ab, diarienummer ÅLR 

2018/1779. 

Budgeten för konsultuppdraget beräknas bli ca 42 000 €. 

 

Kostnaderna påförs anslag 976 000, Infrastrukturinvesteringar.  
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Motivering 

Ramavtal har tecknats med fyra (4) stycken konsulter. I första hand går 

förfrågan, till den konsult som hade det lägsta anbudet enligt 

anbudsutvärderingen, att erhålla uppdraget. 

 

Bakgrund 

Enligt landskapsregeringens regeringsprogram ska en utredning över 

förutsättningarna att förverkliga en gång- och cykelväg längs bygdeväg 

30 till Järsö verkställas. 

 

Nr 14 

Avrop fält-, detalj- och kontrollmätning för 

infrastrukturprojekt i landskapet Åland  

ÅLR 2020/1701 

Beslut 

Beslöt att avropa fältinmätningsdata och uppgörande av terrängmodell 

för projektet ”byggande av gång- och cykelbana längs landsväg nr 4 på 

sträckan Pålsböle södra v.s. till Brusta” genom ramavtal för fält-, detalj- 

och kontrollmätning för infrastrukturprojekt, av DEAB Konsult Ab, 

diarienummer ÅLR 2018/1779. 

Budgeten för konsultuppdraget beräknas bli ca 32 900 €. 

 

Kostnaderna påförs anslag 976 000, Infrastrukturinvesteringar.  

 

Motivering 

Ramavtal har tecknats med fyra (4) stycken konsulter. I första hand går 

förfrågan till den konsult som hade det lägsta anbudet enligt 

anbudsutvärderingen att erhålla uppdraget. 

 

Bakgrund 

Anläggande av gång- och cykelbana längs landsväg nr 4 är en deletapp i 

det fortlöpande trafiksäkerhetsprojektet med att förse alla huvudleder 

med gång- och cykelbanor. 

 

Nr 15 

Avrop fält-, detalj- och kontrollmätning för 

infrastrukturprojekt i landskapet Åland  

ÅLR 2020/1703 

Beslut 

Beslöt att avropa fältinmätningsdata och uppgörande av terrängmodell 

för projektet ”byggande av gång- och cykelbana längs landsväg 4 på 

sträckan Brusta till Höckböle” genom ramavtal för fält-, detalj- och 

kontrollmätning för infrastrukturprojekt, av DEAB Konsult Ab, 

diarienummer ÅLR 2018/1779. 

Budgeten för konsultuppdraget beräknas bli ca 49 000 €. 

 

Kostnaderna påförs anslag 976 000, Infrastrukturinvesteringar.  

 

Motivering 

Ramavtal har tecknats med fyra (4) stycken konsulter. I första hand går 

förfrågan, till den konsult som hade det lägsta anbudet enligt 

anbudsutvärderingen att erhålla uppdraget. 

 

Bakgrund 

Anläggande av gång- och cykelbana längs landsväg 4 är en deletapp i det 

fortlöpande trafiksäkerhetsprojektet med att förse alla huvudleder med 
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gång- och cykelbanor. 

 

 


