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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Ekorn, 3 april 2018, kl. 15.00 – 15.25 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)   Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Linn Brandström (M)  2:e vice ordförande 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Peter Granath (S)  Ledamot 
 

Övriga deltagare Ingalill Lindblad Assistent fastighet 
Björn Isvi Projektledare fastighet 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova  Sekreterare 

Justerare Peter Granath 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 71-72 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Peter Granath  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-04-03 

Anslagsdatum 2018-04-03 Anslaget tas ner 2018-04-26 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 71                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 72                                                   Dnr 2018/00063  

Antagande av entreprenör nybyggnation av GC-bro över Göta 
Kanal i Töreboda i partnering 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare 1 att tillsammans med 
Verksamhet teknik ingå ett partnerskap för förverkligande av projektet ”Ny GC-bro 
över Göta Kanal i Töreboda”.  

Bakgrund 

Töreboda kommun arbetar med att förbättra möjligheterna för gång- och 
cykeltrafikanter. En viktig del i detta är att få bra sammanhängande stråk i samhället. 
För att förbättra kopplingen mellan öst och väst ska Töreboda kommun uppföra en 
ny öppningsbar gång- och cykelbro över Göta Kanal. I samband med att bron byggs 
ska färjan Lina flyttas till ett läge intill den nya bron. Till färjan ska nya färjelägen 
byggas.  

Verksamhet teknik har genomfört upphandlingen för projektet. Upphandlingen är en 
så kallad partnering-upphandling vilket innebär att byggherren (kommunen) 
tillsammans med en partner skapar en strukturerad samarbetsform där byggherren, 
entreprenörer och projektörer löser en bygguppgift baserat på ett förtroendefullt 
samarbete. 

Tillsammans med antagen entreprenör skall detta utföras gemensamt med 
verksamheten och beställare med start efter stängning av kanalen hösten 2018 och 
beräknas vara klart tills Kanalen öppnas igen våren 2019.  

Upphandlingen har varit annonserad under tiden 2018-02-19 – 2018-03-12. Efter 
anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Inkomna anbud och utvärdering av 
dessa redovisas i bifogad sammanställning. Utvärderingen visar att anbudsgivare 1 
har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Budget för projektet är 7 000 tkr som kan utökas genom sökt statligt stöd för 
hållbara stadsmiljöer. 

Underlag för beslut 

Utvärderingsskrivelse. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad, projektledare Björn Isvi och 
teknisk chef Michael Nordin "Nybyggnation av GC-bro över Göta Kanal i Töreboda 
i partnering – Antagande av entreprenör".  

 

 


