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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med för-

sJ ug om utverkande av tillägg 

till extra ordinarie anslag för 

uppförande av skolhus för Alands 

tekniska skola jämte byggnad 

för med sjöfartsläroanstalterna 

i landskapet gemensam samlings

sal och övningsbassäng. 

För uppförande av ett skolhus för Alands tekniska skola samt 

en samlingssal och en övningsbassäng för Alands tekniska skola 

gemensamma med sjöfartsläroanstalterna i landskapet har medelst 

Alandsdelegationens beslut den 11 oktober 1979 och den 7 maj 

1980 beviljats sammanlagt 15.635.000 mark. Besluten har stad

fästs av Republikens Presjdent den 21 december 1979 och den 

4 juli 1980. 

Kostnaderna för byggnadsprojektets genomförande frama8r j 

detalj av bilagda utredningar. I dessa ingår en jämförelse 

melJen de verkliga byggnadskostnaderna och de för projektet 

beviljade medlen. Kostnaderna för planering, administration 

och övriga diverse kostnader har fördelats mellan skolhuset 

och samlingssalen-övningsbassängen i proportjon till respek

tive totala entreprenadpriser. Av jämförelsen framgår att 

de för pro}ektet beviljade medlen överskridits med 685.467,70 

mark, vilket framgår av följande sammanställning: 

Planeringskostnader 

Ändringsarbeten 

Indexjusteringar 

16.237,54 

+ 356.815,54 

+ 724.611,96 

Administrativa och övriga kostnader 374.685,19 

Inventarier och utrustning 5.037,07 

+ 685.467,70 
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Överskridningen om 685.467,70 mark utgör 4,4 procentenheter 

beräknat pb det före byggstarten beviljade anslaget om 

15.635.000 mark, men är dock mindre än indexjusteringarna. 

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 

"Till Alandsdelegationen 

att landstinget skulle ingå 

till Alandsdelegationen med en 

sålydande framställning. 

rrån Alands Landsting. 

För uppförande av ...................... , ... indexjusteringar. 

Med hänvisning till ovanstående får Alands landsting vördsamt 

anhålla 

Mariehamn den 

Talman 

vj_cetalman 

att Alandsdelegationen skulle 

bevilja landskapet Aland ett 

tilläggsanslag om 685.467,70 

mark till tidigare beviljade 

extraordinarie anslag för upp

förande av skolhus för Alands 

tekniska skola jämte byggnad för 

med sjöfartsläroanstalterna i 

landskapet gemensam samlingssal 

och övningsbassäng. 

vicetalman 



Bilagor: 
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l. Slutredovisning f~r Alands tekniska skola 

2. Uppförande av Alands tekniska skola - motive

ringar till överskridningar och besparingar." 

Mariehamn, den 18 september 1984. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Finanschef Dan E Eriksson 



Slutredovisning för Alands tekniska skola 

Verkliga Beviljade överskridning(+)/ 
kostnader medel besparing ( - ) . 

mk mk mk 

~~~1~~~~QgQ~Q (A) 

Planeringskostnader 798.895 809.000 - 10 .105, 00 
Byggnadsentreprenad 5.845.607 5.845.607 

VVS-entreprenad 1.168.000 1 .168.000 

El entreprenad 665.000 665.000 

Andringsarbeten 196. 544, 51 + 196.544,51 
Index 396.683,70 + 396.683,70 
Administrativa kostnader m.m. 248.205 481.393 - 233.188,00 
Inventarier och utrustning 1.005.356,20 ·LOlD~DOO 4.643!80 

10.324.291,41 9.979.00Q + 345.291,41 

§g~1~Q~g§g1§Q=Q~Q 

~~g~g~g~ggg~Q~§Q (B) 

Planeringskostnader 484.867,46 491.000 6.132,54 
Byggnadsentreprenad 3.438.593 3.438.593 

VVS-entreprenad 841.900 841.900 

El entreprenad 377 .400 377 .400 

Ändringsarbeten 160.271,03 + 160.271,03 

Index 327.928,26 + 327.928,26 

Administrativa kostnader m.m. 150.609,81 292 .107 141.497, 19 

Inventarier och utrustning 214.606,73 2:1~ .. QQQ 393!27 

5 o 996 • 176 I 29 5.656.000 + 340.176, 29 

~~IJ]!~H::J1g~~ (A+B) 

Planeringskostnader 1.283.762,46 1.300.000 16.237,54 

Byggnadsentreprenad 9.284.200 9.284.200 

VVS-entreprenad 2.009.900 2.009.900 

El entreprenad 1.042.400 1.042.400 

Ändringsarbeten 356.815,54 + 356.815,54 

Index 724.611,96 + 724.611,96 

Administrativa kostnader m.m. 398.814,81 773. 500 - 374.685,19 

Inventarier och utrustning 1.219.962,93 1 .225.000 5.037,07 

16.320.467,70 15.635.000 + 685.467,70 



Planerings

kostnader 

Ändrings- och 

tilläggsar-

beten 

Bilaga 2. 

Uppförande av Alands tekniska skola - motiveringar till över

skridningar och besparingar 

Anslaget har underskridits med 16.237,54 mark. 

356.815,54 mark 

Skolbyggnaden Samlingssalen Totalt 
och övningsbas-
sängen 

Kostnad mk Kostnad mk mk 

Byggnadstekniska 
arbeten (1)155.521,53 144.926,09 300.447,62 

Rör arbeten (2) 548,98 755,06- 206,08-

Ventilationsar-
beten (3) 11. 679' 00 11. 679' 00 

Elarbeten (4) 40.474!00 4.421!00 44.895!00 

196.544,51 160.271,03 356.815,54 

Indexjuste- 724.611,96 mark. Medel för indexjustering av byggnadsrater 

ringar har ej ingått i före byggstarten beviljade anslag. 

Administrativa Besparing 374.685,19 mark. Besparingen motiveras främst av 

kostnader m.m. att kostnaderna för projektledning och övervakning varit låga. 

Inventarier 

och utrustning, 

I summan ingår förseningsböter om 25.540 mark, som erlagt av 

huvudentreprenören. 

Anslaget har underskridits med 5.037,07 mark. 


