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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES framställ
ning till Ålands landsting med förslag 
om utverkande hos Ålandsdelegationen av 
tillägg till extraordinarie anslaget för 
byggande av ett skolhus för Ålands sjö
mansskola. 

Den 2 juli 1973 har Republikens President stadfäst Ålandsdele
gationens beslut av den 13 februari 1973 om beviljande åt landskapet 
Åland av ett 3.875.000 mark stort extraordinarie anslag för upp
förande av ett skolhus för Ålands sjömansskola. Det sålunda beviljade 
anslaget baserade sig på arkitektens kostnadskalkyl dagtecknad den 
"14 ,-, 0 2" 1 97 2 . 

Sedan byggnadsstyrelsen i plenum den 25.09.1973 granskat och god
känt de sJ_utliga byggnadsri tningarna för projektet, varvid också 
arkj_ tektens n~ra kostnadsberäkning på 5. 640. 000 mark blivit godkänd, 
hade samtliga byggnadstekniska och övriga arbeten utbjudits på 
entreprenad, Dc: inkomna anbuden överlämnades, efter granskning i 

landskapsstyrelsen, till byggnadsstyrelsen för utlåtande och i 
skrivelse n~o 7245/405/73/37 har byggnadsstyrelsen meddelat att av 
landskapsstyrels2n föreslagna såväl anbud som anbudsgivare blivit 
godkända$ Totalsurnman av de godkända, lägsta anbuden uppgick till 
5.755"000 mark. Härtill kommer utgifter för arkitekt och konsulter 
ti11 ett belopp om 464.960 mark, för byggnadskontrollanter och 
bygc;nadskornmitte till ett belopp om 67.400 mark samt för vissa yttre-

. och and:".'a arbeten, till ett beräknat belopp om 160.000 mark. Inalles 
sku:i le alltså. ovannämnda utgiftsposter uppgå till 6. 447 360 mark. : 
Byggnadsst-1relsen har i sitt förenämnda brev till styrelsen 

' uttryckligen godkänt en totalkostnad i dåvarande skede om 6. ..000 
mark, Byggnadsstyrelsen har ock.så granskat och godkänt entreprenad
avtalen samt godkänt den byggnadskontrollant landskapsstyrelsen ut-
sett~ 

Senare har på byggnadsstyrelsens initiativ oljetankarna flyttats 
utanfi5r skolhuset och i beredskaps syfte väsentligt förstorats. 
Vidare har med b:ygg:nadsstyrelsen överenskommits om vissa ändringar 
i VVS-· och elinstallationerna i avsikt att möjliggöra en mer energi
besparande drift., Merkostnaderna för ovannämnda särskilda arrange
mang uppgår till 123,,786 mark. 

För att vinna tid utsändes anbudshandlingarna i ett tidigt skede 
av k::n1st1,.,,iktionsarbetet. En g~omgång av inventarier och granskning 
av möjligheterna att använda el~laboratoriet även för.tekniska sk9~ 
lans fysiklaborationer samt företagen efterkontroll av ändamålsenlig-



2. 

beten i dispositionen av vissa verkstadsutrymmen har nödvändiggjort 
ändringar av ritningarna. Sedan sprängningsarbetena inletts kunde 
också konstateras avvikelser mellan i pliktningskartan över områd~t 
angiven och verklig bergnivå, vilket medfört sprängningar i större 
omfattning än vad den föreliggande sprängningsritningen förutsatt. 
Kostnaderna för dessa senare tillkomna ändringsarbeten belöper sig 
till inalles 334.494 mark. 

Installationerna för maskiner, pannor etc. i maskinhallen var 
vid anbudsgivningen ej fullt färdigplanerade. Kostnaderna för despa 
installationer, som alltså exkluderats av anbudsgivarna, har beräk
nats till 270.000 mark. Här ifrågavarande röranläggningar och el
installationer måste hänföras till gruppen byggnadsarbeten, eftersom 
det är fråga om anläggningar och rördragningar som skall framdragas 
i golv och väggar. Maskinfundamenten såsom sådana ingår redan i 
byggnadsentreprenaden. 

Samtliga ovannämnda utgiftsposter hänföra sig till själva hus
bygget. Landskapsstyrelsen avser att i särskild framställning inkomma 
med förslag om utverkande av anslag för anskaffningen av maskiner, 
apparater, verktyg, möbler och annan utrustning som kan erfordras 
för skolans utbildningsverksamhet. 

En sammanställning av ovannämnda belopp utvisar följande: 

Egentliga byggnadskostnader 
Tilläggsarbeten 
.Röranläggningar och elinstallationer 

6.447.360,-
458.280,-
270.000,-

Summa 7 . 17 5 • 7 40 -
==================~== 

Då för uppförandet av detta skolhus beviljats 3.875.000 mark 
skulle beloppet av erf drderligt tilläggsanslag för byggnad.sarbete
nas fullföljande sålunda uppgå till 3.300.640 mark. 

Under hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen förty 
vördsamt föreslå, 

att landstinget skulle ingå till 
Ålandsdelegationen med en sålydande 
framställning: 

"Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting. 

Den 2 juli 1973 har Republikens President === (likasom i fram
ställningen) === uppgå till 3.300.640 mark. 

Under hänvisning till ovanstående får Ålands lands~ing förty 



vördsamt hemställa 

Mariehamn, den 

---~-----

347 
3. 

att Ålandsdelegationen ville bevilja 
landskapet Åland ett tillägg till extra

ordinarie anslaget för uppförande av ett 
skolhus för Ålands sjömansskola om 
3.300.646 mark. 

april 1974. 

På landstingets vägnar~ 

__ .. ____ _ 
Mariehamn, den 20 april 1974. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Kanslichef 

~~~~ 
Alarik Hägl/~m Q( ~ 

Jc.n-Erik Lindfors 
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