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Nr 72 
Reparationsarbete på färjfästet på Lilla Hummelholm 
ÅLR 2020/7076

Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt att beställa reparationsarbeten på 
färjfästet på Lilla Hummelholm i Brändö kommun av Eriksson Bygg Ab. 

Upphandlingen görs i form av direkt köp enligt 5 § 1 mom. 1 punkten 
Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa 
upphandlingar. 

Kostnaden är beräknad till ca 45.000,00 €. Arbetet kommer att utföras 
enligt löpande räkning till självkostnadspris. Kostnaderna påförs moment 
976000, Infrastrukturinvesteringar. 

Motivering 
Reparationsarbetet på färjfästet på Lilla Hummelholm i Brändö kommun 
behöver göras för att hålla färjfästet i skick och trygga konstruktionens 
beständighet. Eriksson Bygg Ab har den kunskap, utrustning och 
erfarenhet av specialarbetet som behövs för att trygga konstruktionens 
beständighet. Arbetet består av krävande formnings-, armerings- och 
gjutningsarbete under vatten där speciell utrustning krävs. Eriksson Bygg 
Ab har den erfarenhet som behövs för denna typ av undervattensarbete. 
Upphandlingens värde bedöms ligga under EU:s tröskelvärde om 5 
350.000 €, varför upphandlingen görs enligt Ålands landskapsregerings 
beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar. 

Arbetets karaktär gör att arbetet inte kan definieras så att en upphandling 
till ett fast pris kan göras. Arbetet kräver att arbetsgången anpassas till de 
rådande omständigheterna och prissättningen för en anbudsutvärdering 
inte kan göras. Tillgången på certifierade yrkesdykare är begränsad och 
Eriksson Bygg Ab bedöms som den mest lämpade entreprenören för 
detta arbete, varför upphandlingen genomförs som direkt köp enligt 5 § 1 
mom. 1 punkten. 

Bakgrund 
Under åren 2018 och 2019 utfördes en omfattande inspektion med dykare 
av landskapets färjfästen. Färjfästet på Lilla Hummelholm visade sådana 



 2 (2) 
skador som behöver åtgärdas för att förlänga livslängden på färjfästet. 
Företaget som gjort inspektionerna har tagit fram ett underlag för 
reparationsarbetet. Underlaget ligger till grund för arbetet som ska göras.   
Ritningsunderlag på åtgärd som utförs i steg 1, bilaga I320E43. 

 
 



Bilaga I320E43
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