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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 28 
Entreprenad för byggande av separat gång- och cykelväg, 
parallellt med landsväg nr 1, Utängen i Gottby  
ÅLR 2018/9805 

Beslut 
Beslöts att i enlighet med 9 § Ålands landskapsregerings beslut (2018:13) 
gällande vissa upphandlingar och upphandlingsföreskriftens punkt 1.3 
och 2.11 anta Ålands Schakt Ab:s anbud om 244 091 € för en 
entreprenad gällande för byggande av gång- och cykelväg längs landsväg 
nr 1, sträckan Utängen-Gottby, sektion 4050-5688, i Jomala kommun 
 
Öppnings- och utvärderingsprotokollen daterat 17.04.2019 antecknas till 
kännedom. Protokollen blir offentligt efter det att avtal tecknats, tidigast 
37 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 
 
Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.  
 
Motivering  
Upphandlingen har varit upplagt i det elektroniska 
upphandlingsverktyget, E-avrop.com. Annonsering har även skett i 
Ålandstidningen och Nya Åland och varit publicerad på 
landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/upphandlingar. 
 
Det beräknade värdet för byggnadsentreprenaden understiger det av 
Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 5 548 000 euro 
vid tidpunkten för annonseringen och genomfördes således enligt Ålands 
landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar genom 
ett öppet förfarande 
 
Bakgrund 
Anläggande av gång- och cykelväg invid landsväg nr 1 är ett pågående 
projekt med att binda ihop gång- och cykelvägarna längs med hela 
vägsträckningen mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö. 
 

Nr 29 
Entreprenad för nybyggnad av övningsbana vid 
Fordonsmyndigheten i Möckelö 
ÅLR 2019/2490 

http://www.regeringen.ax/upphandlingar


 2 (2) 
 
Beslut 
Beslöts att i enlighet med 9 § Ålands landskapsregerings beslut (2018:13) 
gällande vissa upphandlingar och upphandlingsföreskriftens punkt 1.3 
och 2.11 anta Ålands Schakt Ab:s anbud om 169 809 € för en 
entreprenad gällande nybyggnad av övningsbana vid Fordons-
myndigheten i Möckelö 

 
Öppnings- och utvärderingsprotokollen daterat 17.04.2019 antecknas till 
kännedom. Protokollen blir offentligt efter det att avtal tecknats, tidigast 
37 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 
 
Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.  
 
Motivering  
Upphandlingen har varit upplagt i det elektroniska 
upphandlingsverktyget, E-avrop.com. Annonsering har även skett i 
Ålandstidningen och Nya Åland och varit publicerad på 
landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/upphandlingar. 
 
Det beräknade värdet för byggnadsentreprenaden understiger det av 
Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 5 548 000 euro 
vid tidpunkten för annonseringen och genomförs således enligt Ålands 
landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar genom 
ett öppet förfarande 
 
Bakgrund 
Anläggande av denna övningsbana är att för att uppfylla EU-direktiven 
2006/126/EG och 2003/59/EG omfattande förarprov i allmänhet och de 
manöverprov som föreskrivs i Trafis föreskrift, 
TRAFI/2829/03.04.03.00/2013, Körprov för Förarexamen. I enlighet 
med direktiven och föreskriften krävs att proven utförs på ett område 
avskilt från allmänheten där sökanden kan utföra provet under säkra 
förhållanden.  
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