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Alands landsting angående utverkande av 

N:o 27/1958. ytterligare extraordinarie anslag för er-

läggande av, kostnaderna för byggande av 

bro över Bomarsund i Sunds kommun. 

Republikens .President fastställde den 28 decemher, 1956 Ålandsde-

legationens beslut angående beviljande av 18.000.000 mark för byg-
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gande av bro över Bomarsund i Sunds kommun. Till grund härför låg 

ett av firman Monberg & T4orsen A.B., Stockholm, den 2.11.1954 av-

givet, på sagda summa slutande anbud. Närmaste anbud låg på 

~9.650.000 mark. På grund av att anbuden voro 2 år gamla vid tid-

punkten för anslagets beviljande, infordrades nya, varvid Monberg i 

I 

& Thorsens anbud var 19.586.000 mark jämte 120.000 sv.kr., varför 

detsamma totalt steg t ,ill 24. 886. 000 mark. Närmaste anbud hade åter 

stigit till 30.500.000 mark. Då Monberg & Thorsens anbud trots en 

betydande förhöjning fortfarande var lägst, tecknades kontrakt med 

firman. Emellertid inträffade efter detta markens devalvering, vil-

~et förhöjde brons pris med 2.135.000 mark. Ytterligare har sedan 

anbudets avgivande år 1956 inflationen fortskridit, vilket medfört 



en . indexstegring av byggnadskostnaderna om 407.ooo·marko 

De totala kostnaderna för ~ron ha säledes stigit till 27.428 . 000 

mark, vilket dock med beaktande av inflationen är ca. 3.500.000 

mark mindre än vad bron utförd av den närmast föl'je1.nde anbudsgi-

vu.ren skulle hd kostat. Bron ""r nm11eru. färdig och har i YJ.ärva.l'.' 

av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens rerresentant ru.nske.ts ocr_ 

odkänts. 

Hänvisande till det ovan anförd<:l. f&r li::!.nd.sl.dpsstyrelse_ tör 

Landstinget vördsamt föreslå 

att Landstinget m~tt' hos 1-rJ--

delegationen hemställa om ett extraor-

dinarie tilläggsanslag, s·tort· i:: . 4 28 . 000 

. mcJ.rk, för reglerandet av de s:utli u 

kostnaderna för byggandet av bro över 

· · Borrrarsund. 

Förslag till framställning: 

'~ill Ål~ndsdelegationen 

-från Ålands lc:rnd sti·ng. 

Republikens President - - - - -· - - godkänts. 

Med hänvisning till det ovan frarnhållan har ilands landsting 
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beslutat 

Lantråd 

att hos .landsdelegationen anhålla 

om beviljande av ett extraordinarie 

tilläggsanslag om 9 . 428 . 000 mark för 

reglerandet av de slutliga kostnaderna 

för byggande av bro över Bomarsund. 

Pt landstingets vägnar:" 
I\Iariehamn den 12 november 1958. 

På landsLa1;sstyrelsens vägnar: 
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o Johansson 

Vägingeniör 

":J 

Bo Wilenius 
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