
r I 

,. 
A 1 a n d s 1 a n d s k 8 p s s t y r e 1-

s e s framställning till J.lands landsting om 

utverkande av extraordinarie anslag för u:ppgö-

rande av konstruktionsritningar till bro på 

r :o 16/1952. landsvägen Hammarland - rekerö över I.'arsund • 

.Alandsdelegationen har i skrivelse av ,den 23 april 1951 uppmanat 

landskapsstyrelsen att inkomma med ytterligare utredning angående 

kostnaderna för byggandet a~ en bro över 'arsund. I ett utlåtande, 

som Alandsdelegationen infordrat av väg- och vattenbyc,gna dsstyrelsen, 

framhålle-s nämlige-n att kostnadsberäkningen för bron icke baserats på 

entr·eprenadanbud ,utan enbart på ett · förberedande kostnadsförslag. 

I anledning härav vände sig landskapsstyrelsens vägavdelning till 

trenne firmor med anhållan om entreprenadanbud; samtliga förklarade 

sig vara intresserade av saken. funare har emellertid tvenne av fir-

morna meddelat att de inte kunna av e anbud på grund av osäkerheten 

om och när bron kommer att byggas. Av avgörande betydelse i detta 

sammanhang torde emellertid den dryga kostnaden för uppförande av 

konstruktionsritningar vara. Dessa uppgå nämligen till över en halv 

miljon mark. 



Då · i sakens nuvarqnde skede endast ett anbud eventuellt k a n vara 

att påräkna och efter det att vägavdelningen rådgjort med väg- och 

vattenbyggna dsstyrelsen i ärendet, anser landskapsstyrelsen att frågan 

kan f9ras framåt endast genom att på landskapsstyrelsens bekostnad 

ritningar uppgöras . och att dessa sedan läggas till grund för avgivan-

de av entreprenadanbud. 

Detta förfarande utesluter dock inte möjligheten att även andra 

broritningar s~ulle kunna godkännas. 

Kostnaderna för uppgörande av konstruktionsritningar har med led-

ning av gällande taxor beräknats till c:a 600.000 mark. Fullständiga 

. ritningar, omfattande jämväl detaljer, kosta 1.500.000 mark. 

På grund a v det ovan anförda får landskapsstyrelsen föreslå att 

för ändamålet skulle utverkas ett extraordinarie anslag om 600.000 

mark. 

Hariehamn den . 28 februari 1952. 

På landskapssty,relsens vägnar: 
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