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FINANS- och EKONOMI.UTSKOTTETS bet änkande 

Nll 3/1948 med anledning av landskapsnänmdens 

utredning angående lämpligaste platsen för 

anlfu!ganDet av enJbro över Marsund på lands~ 

vägen till Eckerö. 

Med anledning av förenämnda utredning ffu> utskottet härmed vördsamt 

framhålla följande' 

Utskottet kunde vid behandlingen av ärendet taga del av Monberg & 
Thorsen A.B:a utredning om byggnadskostnaderna vid de föreslagna stäl~ 

lena samt hade ytterligare tillkallat vägingeniör Bo Wilenius att lämna 

nöoig;a upplysningar,_ vilka till väsentliga delar framg å av den promemori a 

vägingeniören uppsatt och här bilägges efter handlingarna från Monberg & 
Thorsen A.B. 

Då kostnaderna för de tvenne tänkbara placeringarna , dels den över 

Örfilen och dels den över Alvarsholmcn och Koholrron inte skilj a sig :från 

va randra enligt Monberg .& Thorse~s förslag i nämnvärd gra d, bör.äv en and

r a synpunkte r än rent ekonomiska i detta f a ll tagas i beakt a nde . Härvid 

är redan en flyktig blick på ka rtan tillfyllest för a t t kle. rlägga , a tt 

förslaget över Örfiien ur trafikt eknis~ synpunkt ä r a tt f öre draga . D8 ls 

blir de nna väg era 1200 m kortare och dels besväras denn2 sträckning inte 

av svåna kurvor. Väg en öv er Alvarsholmm och Koholn:nn åte r kommer at t b i lda 

e n skarp kurva i sin nordligaste del. De nna väg komme r även att e rfordra 

större m::i rkinUis Pn, s åväl g v s1<:ogsm'lY'1c som 8kc rj ord, ävensom större under~ 

hållskos tnader. 

Förvånand e är, a tt kostnadskalkylGrna av ingeniör Wilenius s kilj a sig 

ganska v äsentligt från Monbe rg & T~orsen's. Möjligt är g iv ~ tvis att skill

naden i praktiken skulle visa sig större an i det senar e försl aget. Ut~ 

s kotte t h ar dock omfctt a t den ståndpunkt en, ntt i de tta fa ll linj eföring 

och övriga ov8nberörda synpunkte r äro till den grad a vgör ande , att även 

en be tydand e . skillnad i kostnade r into borde avs kräcka fr ån för s l age t 

över Örfilen. Ma n b ör i e tt såd nnt f o. 11 som detta h ava i minnet, a tt 

bron bygge s inte enda st för att be tj äna den nuv arande tr~ fike n utan kom

me r att var a d en viktigast e förbind e ls e n mellan fast a Åland och Ecke rö 

under en lång framtid, va runder tra fiken ka n utvidga s lång t me r än vi 

kunna b er äkna. Redan det för e kriget väckt a förslaget om en f ärj.t'örbin-

de lse mella n Sverige oth Eckerö . skull e , om d e t · bleve verklighet 1 komma 

os s a tt ångra en pla cering av bron övE: r Alvairnholrren och Koholmon. 

Möjligt ä r också, att tillfartsvägon på Hammarlands si da kunde dragas 

:t . ex. utmed stranden e lle r annars så, e. tt mindre åkerjord skulle g å f ör-· 

l orad elle r e ljest beröra s av vägen. 
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Mea stöd av va.d ovan framhållits får utskottet därför vördsamt föreslå .• 

att Landstinget mått~ fastställa brons 

över Marsund placering enlig t förslaget över 

örfilen. 

Anteclmades, a tt medlemmen Bertell reserverade sig mot detta förslag , 

i det han i detta s kede, på grund av den utredning som föreligger hade 

velat föreslå förord f'ör förslaget Alvarsholm -Koholm· på den grund, att 

han ansåg en sådan placering medföra de största möjligheterna för att 

bron inom en sna r .framtid slru.lle komma till stånd, då detta förslag 

koinme/ r att ställa sig ekonomiskt fö::rmånligare • 

Mariehamn, den 19 februari 1948, 

På finans- och ekonomiutskottets v ägnar: 

Zf.~ 
.Paul I!;: f"au lsoR . 

.~~ - '· ..!. ' 

' ' .. 

Närvarande: Ordföranden .P~ulson, .viceordföran den Blomroos, samt 

möt e rna Bertell, Albert J ansson och Manselin. 
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Ref .Nr o 5289 P.M. av 5 februari 1948 
betr. bro över Marsundet 

I överensstämmelse med Vägavdelningens önskemål - fram

ställt i brev av den 12/12 1947 till vårt bolag - hava vi ut
fört kostnadskalkyler till olika broförslag och ha vi kommit 
till följande resultat: 

Broförslag: 

Ritning nr . 

Brobyggnad 

Underhåll klaff 
Bankbyggnad 

Vägbyggnad 

Brovakt,bostad 

-"- lön 

Lågbro 

Örfilen 

förslag 1 

10 

21,3 
1,5 
2,8 
2,4 
1,2 
1,8 

Underhåll-o.trafik-
kostnad vid ökad 
väglängd 

Marklös en o,3 

Summa mill . mark 31,3 

Att föredraga med 
hänsyn till: 

Linjeföring X 
(se bifogad skiss) 

Låg bro 

Alvarsh. 

11 

13 , 4 
1,5 
0 , 9 
5,7 
1 , 2 
1,8 

5,0 
1,0 

30 , 5 

_.. 
Tidsbesparing för trafikanter 

Högbro 

Örfilen 

förslag 4 

12 

21,1 

-}-;8 
2,4 

0,3 

].,1-,6 

)1 

X 

X 

Högbro 

Alvarsh. 

13 

14,7 

1,3 

5,7_td.'f. 
-· - J,. { 

·~-.- (')' 
' 6.~ 

5-;ef 
_i,o ri 

?J,,-7 

För brokostnadernas vidkommande hava vi genomräknat ovan

stående 4 förslag i det vi med de noggranna materielier vi fram

skaffade i 1945 som grundlag har justerat priserna till dagens 

pr.is . Vi kan därför räkna med att ha fått fram jämförande kostnads
kalkyler. 

Vi hänvisa i övrigt till vårt P .M. av den 22/11 1947 och 

konstatera att våra antaganden har visat sig hålla streck vid denna 
vår sista detaljerade genomräkning . 
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Utöver dessa sammanfattade beräkningar vilja vi gärna 

påpeka att man också bör taga hänsyn till linjeföring och tids

besparing för trafikanter . Vi hava därför uppgjort bifogade 
skiss som visar att även med hänsyn till dessa faktorer är hög~ 

broförslaget över Örfilen (förslag 4 ritn. 5289/12) för dagen 
att föredraga . 

Som resultat av våra undersökningar får vi resumera: 
1) Högbroförslag för såväl Örfilen som för Alvarsholme är 

förmånligare ur kostnads- och teknisk synpunkt . 

2) Av högbroförslagen - som för dagen ur kostnadssynpunkt må 

räknas att stå lika - är Örfilförslaget att föredraga bland 

annat på grund av linjeföring och tidsbesparing för tra
fikanterna . 

Stockholm den 5 februari 1948 

&11r1~~ 
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MON BERG & THORSEN A.B. 

ARMERADE BETONGKONSTRUKTIONER 

HAMNANLÄGGNINGAR - GRUNDLÄGGNINGAR - SILO• OCH FABRIKSBYGGNADER 

BROBYGGNADSARBETEN - PÅLNINGAR - PNEUMATISKA FUNDAMENTARBETEN 

T ELEGR.•ADR.1 MONTHOR I 
TELEFON I 23 44 os H.d VF 

Ref. 5289. 

Till 
Ålands Landskapsnämnd, 
Vägavdelningen, 

Mariehamn, 
Åland. 

Betr. bro över Marsundet. 

STOCKHOLM, 
KUNGSGATAN &od o l 7 o 2 o 48 

Genom Landsrådet Viktor Strandfält hava vi tack

samt emottagit P.M. m.m. beträffande bankmassorna för bro

förslag nr 4, r itning 5289/12. 
Tiiff erensen i Vägavdelningens och våra kostnader för 

banken är 4,32 + 3,60 + 0,45 - 3.80 = 4,57 mill. mark, enär 
övriga av Eder anförda kostnader ingår i vägbyggnaden i vår 

uppställning. 

Även om bottnen på 2 ställen har något sämre bärför

måga synes den uppskattade extra fyllmassan oss ganska ·stor, 

men skillnaden i totalpriset beror i högre grad på a-prisets 
storlek. Jordarbetet har en sådan storlek att man med fördel 

kan överföra transportmateriel till Åland och därigenom er
hålla avsevärt lägre priser. 

Vi vill fästa uppmärksamhet på att alla priser i vårt 

P.M. av den 5/2 -48 hänför sig till dagens priser - men att 
förhållandet mellan kostnaderna för de olika förslag sanno

li.kt icke kommer att ändra sig väsentligt med ändrade kon
juktionsförhållanden. 

Landsrådet Strandfält meddelade oss att Vägavdelriingen 
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MONBERG 6 THORSEN A.B. 
SIDA 2 

STOCKHOLM 

Ålands Landskapsnämnd, Marieh~~n. 

höll på att undersöka en ny broplacering mellan örfilen och 

Koholme med en bro av samma längd som bron vid Koholmen, Utan 
att nämnvärt hava undersökt detta projekt vill vi framhålla 

att man sannolikt även här bör föredraga en högbro framför en 

lågbro. 

Vi förstå att landstinget ämnar behandla brofrågan un

der pågående session och således eventuellt komma att fast
ställa broläget. fi anser att prisski~lnaden för de två hu

vudförslagen är så ringa att man bör välja den tekniskt bästa 
lösningen. 

Det visar sig gång på gång att en tekniskt sett sämre 

lösning icke i det långa loppet lönar sig och rätt ofta ger 
tillfälle till irritation och olägenhet (längre väg- och tids

förlust), som man icke senare utan stor kostnad kan befria 
• ..0 0 sig .Lran. 
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P.M. 

angående frågan om byggandet av bro över Marsund. 

Med anledning av att byggnads.firman Monberg & Thorsen .A.B:s nya 

förslag ti 11 bro över A11arsund av den 22 ·november 194p samt dess skri-1 

ve lse RV den 6.2 .1948 får undertecknad framhålla följande·: 

. I sin skrivelse av den 19.12.45 framhöll Monber.g & Thorsen att en 

hägbrG över Marsund icke är ekonomisk på grund av "terrängförhållan-

dena, varför endast lågbroar med klaff för sjötrafikem genomsläppanoe 

förordades. KostnRderna för en~art broarbetet i förs laget över ör-

filen beräknades till 16 miljoner mark samt över Alvarsholmen 

till 8,5 miljmner. På grund av markvärdets försämring anslog under-

tecknad dessa kostnader nu till de 1,88-faldiga eller sålede~ för 

Örfilen-förslaget till 30 miljoner samt för det anara till 16 mil-

joner mark. Brokostnaderna för förslaret över Örfilen voro följakt-

ligan 14 miljoner mark större. Nu beräknar emellertid Monberg & 

Thorsen kostnaderna till 2l,3 miljoner resp. 13,4, vilket innebär 

att Örfilen-förslaget skulle vara endast 7,7 miljoner dyrare. Kost
d1 

nadsräkningen skulle således i det förra fallet vara endast (21,3 -

16,0):16= 33 %, men 
Sen 

i detsamma 13,4 - s,5):e,5 = 58 % eller således 

nära nog den dubbla. Vidare beräknar Monberg & Thorsen bank- och 

vägkostnaderna för det förra förslaget till 5,2 miljoner mark mot 

undertecknads 8,2 miljoner mark eller således 3 miljoner lägre. Ge-

nom att till kostnaderna för Alvarsholmssträckningen lägga 5 miljo-

ner mark, vilka utgöra de kapitaliserade transport- och underhålls-

kostnaderna för 1,2 km landsväg, med v 1.lken sträcka vägen över Al-

varsholmen blir längre, her Monberg & Thorsen kommit till det över-

raskande resultatet att vardera riktningarna skulle draga ungefär 

lika stora kostnader. Undertecknan åter beräknade att projektet 

över Örfilen skulle bliva 16,3 miljoner mark dyrare att realisera 0 

• 
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Emellertid anser Monberg & Thorsen att i detta nu en högbro 

skulle bliva fördelakti gare ooh beräknar de totala byggnadskost

naderna för väg över Örfilen till 27,3 miljoner samt över Alvars -

holmen till 2l,7 miljoner mark. Av speciellt intresse här är 

bankkostnaderna för alt. Örfilen, vilka av Monberg & Thorsen beräk 

nats till end.ast 3,8 miljoner, men av undertecknad till 9,0 milj o .. 

ner mark enligt nedanstående~ 
3 

28.000 m fyllnad sjor,d 

8.000 " stenkastning 

180 

300 

1.500 " sten och grus bakom murar 

och ti 11 koner 300 
2 

l~O m stenrevitering av koner 400 

18 mån arbetsledning 

Diverse utgifter 10 % 

15000 

Summa 

5.040.000~-

2.400.000:-

450.000:-

40 .ooo :-

270.000 

840.000:-

9.000.000:-

I sin ovannämnda. skrivelse av den 19 .12 .45 säger Monberg & Th or 

sen att "hava vi räknat med normala b0ttenförhållanden för grund 

läggningen". Emellertid utgöres grunden av ett ända till 6 m 

tjockt lager av lös ävja, vilket har ytterst liten bärkraft och 

om vilket bifogade expertutl~tanae är avgivet. Enligt de av Mon-

berg & Thorsen utförda bankmasseberäkningarna kan man sluta s.ig 
helst 

till att nfi.gen som / sättning av banken ej beaktats. Med hänsyn 

till gjorda undersökningar och det OJ an nämnda e.xpertutl8.tandet 

av en av landets ledande geotekniker är det enligt undertecknad s 

uppfattning fullkomligt uteslutet att banken över Örfilen skull e 

kunna utföras för 3,6 milgioner nark. 

Om hänsyn tages endast ti 11 de verkliga byggnadskostnaderna , 

s ku 11 e d ess a b 11 : ft5 1 j and e : 

G21 
Alt. Örfilen Alt. "" ""' Al varsholnli:i f ... _ 

Brobygget 21,1 14,7 

Bankkostn. 9,0 

Vägkostn. 2,0 
7,0 

Summa 32,l Summa 21,7 

På gruna av nu rådande ekonomiska förhållanden och med hänsyn 

till trafikens storlek på Eckerö anser undertecknad att endast det 

billigal>'te förslaget har chanser att inom en rimlig tid kunna för

verkligas. 

Mar'iehamn den 16 februari 1948. 

Vågingeniör 

Bo Wilenius. 



Avskrift. 

I np:eniörbyrå 

.Alenius, Helsingfors. 

.Älanr s Lana skapsnämna. 

Marie hamn. 

Betr.: Broförbindelse till Eckerö. 

I anleaning av en konferens med ing. B. Wilenius beträffande 

bankutfyllning för en planerad bro till Eckerö få vi anföra följan-

de s_ynpu__°-_k_te_r_=-~--- _ 

Grunden på pla _tsen för den planerade banken utgöres enl. uppg ift 

av ing. Wilenius av lös ävja till ett djup av c. m från havsbo t-

ten. Enligt de uppgifter beträffande indrivningsmotståndet via 

pliktning, som lämnats av ing. Wilenius, förefaller ävjan att vara 

mycket lös och vattenrik samt besitta en skärhållfasthet, vilken är 

så ringa, att ett markgenombrott på gruna av glidytebildning med 

all sannolikhet uppkommer, om banken utfylles ti 11 den projekterade 

höjden. Fyllnadsmassorna nedtränga sannolikt till underliggande fas

ta avlagringar, förrän stabilitet ernås. För a tt utglidning i sid-

led skall förhindras, borde stenbankar utfyllas på bägge sidor om 

bankkroppen. Fwllnadsmassorna kunna närmelsevis uppskattas, såsom 

om banken utfyllaes ti 11 fast botten, utan mellanli ggande äljeavlag -

ringar. Approximativt kunna stenmassorna beräknas utgöra bölften av 

de totala f yllnadsmass orna. 

För besparing av fyllnadsrnassor kan även s.k. djupdränering till-

gripas, varvid ävjans skärhållfasthet ökas, så att markgenombrott 

ej uppkommer, ut an endast sättningar på grund av kompression a v de 

lösa avlagrinp:arna. I detta fall utgöra tillskottskostnaderna på 

grund av de lösa avlagringarna uppskattningsvis c 1/3 av kostnaden 

via utfyllning till fast botten. 

För närmare undersökningar och u tredning ar stå vi g ärna till för-

l 
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fogande och teckna 

Högaktningsfullt 

Ingeniörbyrå Alenius 

C. Stenius. 

Avskriftens riktighet bestyrker; Mariehamn; å landskapsstyre l

sens registratorskontor', den 19 februari 1948. 

E.x of fici o: 

hegistrator å~'t-~:-~--...... --~~~~..._ 
Anne-Maj Dahlblom. 
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ARMERADE BETONGKONSTRUKTIONER 

HAMNANLÄGGNINGAR - GRUNDLÄGGNINGAR - SILO• OCH FABRIKSBYGGNADER 

BROBYGGNADSARBETEN - PÅLNINGAR - PNEUMATISKA FUNDAMENTARBETEN 

T l!LEGR,•ADR.1 MONTHOR 

TELEFON : 23 44 05 

Ålands Landskapsnämnd 

Vägavdelningen 

Mariehamn Åland 

STOCKHOLM, 6/2 1948 
KUNGSGATAN 60 

HB/SG 
Ref .5289 

Bro över Marsund.et. 

Edert brev av den 12.12.47 ha vi tacksamt 
emottagit. 

Enligt Eder önskan ha vi utfört kostnadsbe

räkning f ör 4 broförslag och resultatet av våra undersök-

./. ningar ha vi sammanställt i bifogade PM av den 5 februari 

1948 
För ordningens skull få vi meddela att ifråga

varande utredning icke betingar något arvode i det vi ha 

gjort denna av intresse för broprojektet. 

Vi stå även i fortsättningen till tjänst om 

ytterligare upplysningar önskas. 

ningsfullt 

P.S. 

Bifogade P.M. ha vi samtidigt tillsänt Landstingsma,n 
w. Wilen. 

D.S. 

:::; I UL;l\HULIVI 



MONBERG a THORSEN A.B. 

S T O CKHOLM 

Ref. Nr. 5289. P M av den 22 nov. 1947 

betr. bro över Marsundet. 

SIDA 

633 

Efter att ha tagit del av Landskapsnämndens utredning 
av den 21 nov. 1947 angående den lämpligaste platsen för an
läggande av en bro över Marsundet på landsvägen till Eckerö 
hava vi upptagit brofrågan till förnyad prövning. 

Likasom viss försiktighet bör iaktagas med hänsyn till 
kostnådskaikyler som icke grunda sig på dagens prisnivå, bör 
stor försiktighet iaktagas när det gäller att fastställa kon
struktioner som först tänkas utförda långt fram i tiden. Vi 
har därför försökt i möjligaste mån att jämföra de olika för
slagen efter de priser och konstruktioner som vi anser gälla 
i nuvarande stund. 

Rent konstruktionsmässigt sett anse vi att en högbro i 
dag skulle ställa sig förmånligare framför en lågbro kombine
rad med et t rörligt fack i det vi samtidigt påpeka att Lands

hövdingens utslag av den 5 nov. 1946 fastställer den fria 
öppning för seglationen. 

Vi har efter genomgående av olika förslag fäst oss vid 
två, dels en högbro över Örfilen, benämnd förslag 4 visad å 

ritning 5289/12 och dels en högbro över Koholmen - Alvarshol
men benämnd högbro förslag över Alvarsholmen visad å ritning 
5289/13. 
Beträffande linjeföringen är förslaget över Örfilen att före

draga. 
Ur kostnadssynpunkt under hänsyn tagen till bro-, bank- och 
vägbyggnad, vägunderhåll, ökade trafikkostnader m.m. ställer 
förslag 4 sig lika med högbroförslaget över Alvarsholmen och 
kostnad'erna för båda dessa högbroförslag synas att vara lägre 
än Alt. I enligt föromtalade utredning av den 21 nov. 1947. 

STOCKHOLM 1 
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f/I ONBERG & THORSEN A.B. 

STOCKHOLJ'/I 

631 
SIDA 2 

Ref. 5289. 

Enär de två f örslag enligt vår preliminära beräkning 
ur kostnadssynpunkt i dag ställer sig lika och då broläget 
vid Örfilen linjeföringsmässigt är att föredraga synes det 
önskvärt att mera ingående granska brofrågan innan man be
stämmer sig för det slutgiltiga broläget. 

Stockholm den 22 november 1947 

STOCKHOLM 
I ... -. ------- -- ----
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