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Offertförfrågan – Väg- och strandförbättring, Brännskär 
 

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia) fungerar som partner i projektet Smart Marina som 

finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic och Egentliga Finlands förbund. Ett av målen i 

projektet är att ge stöd till gästhamnar för investeringar i infrastruktur såsom servicehus och 

bryggor. Living Archipelago Ab är beställare av entreprenaden som delfinansieras av projektet. 

 
 

 
Entreprenadens innehåll och omfattning 
 
Målet med entreprenaden är att förbättra en befintlig skogsväg mellan gästhamn och 
servicebyggnad med ny grusbeläggning och belysning, samt putsa upp en havsvik med strand och 
strandäng i närheten av servicebyggnaden för att bättre lämpa sig för bad och andra 
fritidsaktiviteter. 
 
Entreprenaden består av följande delar: 
 
 

1. Väg: 
 

1.1 Förbättring av vägyta, tot. 400 m 
 

- Fiberduk: 200 m väg 

- Grus:  0-16   90 m3  (material för färdig vägyta) 

- Grus:  0-32   15 m3 (grövre underlag där marken är som mjukast) 

 

1.2 Putsande och uppgrävning av gammalt dike (enligt Bilaga 1) 
 

1.3 Nergrävning av elkabel för vägbelysning 
 

- Kabeln grävs ner längs samma väg där ytan förbättras med beaktande av de på kartan 
utmärkta placeringarna av lampor. Beställaren tillhandahåller elkabel. 

 

 

2. Strand:  
 

2.1 Strand 
- 30 m3 strandsand 
- Gräva bort stenar på stranden och i vattnet vid strandkanten för jämnare underlag och 

botten. 
 

 



 

 
 

 

2.2 Volleybollsplan (exklusive nät och stolpar) 
 
- Planen byggs på gammal åkermark. Planen ska grävas ur, jämnas ut, täckas med 

fiberduk och fyllas med sand enligt måtten på en beachvolleybollplan (16 m. x 8 m.) + 1 
m. åt alla håll, total yta 18 m. x 10 m. med ett sanddjup på min. 25 cm. Totalvolym sand 
för planen: 45 m3  

 
Adress: 
 
Ön Brännskär (21650 Lillandet) 
 
 
Tidpunkt 
 
Entreprenaden kan inledas genast då ett avtal gällande entreprenaden har undertecknats. 
Entreprenaden ska vara slutförd senast den 3.7.2020. 
 
 

Offert 

 

Offerten ska innehålla alla kostnader som entreprenaden medför inklusive transporter och material. 

Material som inte inkluderas i offerten är elarbeten inklusive material (elkabel, lampor) samt 

utrustning för volleybollplan. 

Offerten ges som två alternativa genomföranden. Dels ett pris för genomförande av del 1. (väg), 

dels ett sammanlagt pris för del 1. + 2 (väg + strand). 

Dessutom bör offerten innehålla timpris/enhetspris för eventuella extra arbeten. Eventuella extra 

arbeten bör listas skriftligt och överenskommas skilt med beställaren. 

 

Offerten sänds till adressen smartmarina@novia.fi senast den 31.5.2020 

 

Kontaktperson 

 

Rasmus Karlsson 

rasmus.karlsson@novia.fi 

+358503549119 

 
 
Bilagor 
 
Karta (Bilaga 1) 

Bilder 1-8 (Bilaga 2) 

Bilder 9-11 (Bilaga 3) 
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