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L.Al'IDSKAPSSTYPiELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag om utverkande 

av extraordinarie anslag för byggande av 

landsvägsbro mellan Töftö och Girsholm i 

Vår dö kommun. 

Trafiken mellan Vårdö kommun och fasta Åland upprätthålles sedan 

1962 med en frigående landsvägsfärja med en kapacitet om 1 7 st. per

sonbilatjoch 99 st. passagerare. Kör tiden för fär jpasset är 22 minuter 

för enkel resa. Trafikintensiteten och samhällsutvecklingen har av

sevärt förändrats sedan färjan togs i trafik. År 1973 transporterade 

färjan 122. 224 passagerare och 39.141 motorfordon, av vilken trafik 

c. hälften inträffat under de tre sommarmånaderna, vilket medfört 

att färjans kapacitet är otillräcklig. 

Samhällsutvecklingen har medfört att Vårdö kommun för sin nytto-· 

trafik är i behov av bättre trafikförhållanden~ Kommunen är beroende 

av tunga transporter för sin försörjning med bränsle, byggnadsmaterial 

och andra förnödenheter. Sedan trafiken på Åbo med skärgårdsbåtarna 

inte längre har anslutning till Vårdö måste även jordbruksprodukterna 

transporteras med färjan. Vidare måste trafiken ordnas så att skol

skjutsarna fungerar utan störningar. Isförhållandena på färjrutten 

Frästö - Töftö - Vårdö är i 8.llmänhet sådana att färjan inte kan hål

las i trafik under hela vinte:perioden. Sedan färjan sattes i trafik 

år 1962 har endast under två e~tionell t milda vintrar i:sförhållru1dena 

varit sådana att färjan kunnat upprätthålla trafiken året om. En för-

bättring av trafikförhållandena måste mot bakgrunden av det ovan-

sagda sålunda anses synnerligen angel2~en och brådskande.Kommunen är 

Vidare ett typiskt u-ornråde, som behöver stödåtgärder. Ett brobygge 

skulle påtagligt under lät ta för etagsetableringar. För trafiken till 

och f:rån Kumlinge och Brändö skulle tillkomsten av den föreslagna bron 

möjliggöre.. en betydligt kortare anknytning än tidigare till fasta 

Åland. 

Redan år 1938 utförde väg- och vattenbyggnadsstyrelsen en plru1ering 

för lösning av Vårdö krn.Jlmuns trafikproblen1. Dessa plan er aktualisera

des ånyo 1946. Planerna gick ut på att leda trafiken från Bo:warsund 

På fasta Åland över Prästö och Töftö via Girsholm till Vårdö. Väg

sträckningen på land var i stort sett densamma som nu aktualiseras. 

År 1958 kunde en del av trafikprojektet förverkligas, då bron mellan 

Bomarsund och Prästö samt vägen över :Prästö byggdes. Denna bro bygg

des med extraordinarie anslag. Därefter kunde en landsvägsfärja 
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insättas i trafik mellan Prästö och Vårdö via ~;Töftö. 

Då det visat sig att nuvarande trafiksystern är otillräckligt och 

kostnadskrävande faller det sig naturligt att fullfölja den påbör

jade utbyggnaden av förbindelserna till Vårdö. Enligt föreliggande 

förslag skulle trafiken gå över Prästö på befintlig väg, med kabel

fär ja över sundet mellan Prästö och Töftö, på nybyggd väg över Töftö, 

på bro mellan Töftö och Girsholm sa1nt därifrån på vägbank och väg 

till Vårdö. (Se karta över vägsträckningen. Bilaga 1.) 

Av de ovan nämnda projekte är brobygget mellan Töftö och Gir$holm 

av sådan storleksordning att det i likhet med bron mellan Bomarsund 

och Prästö bör bekostas rne d extraordinarie anslag. Övrig del av tra

fikprojektet bör kunna inryiifillas i ordinarie årsstat. 

Vårdöfärjan drog under år 1973 en driftskostnad om c. 550.000 rnark9 

medan motsvarande driftskostnader för en kabelfärja enligt här före

slagen trafiklösning jämte underhåll av bro och vägar understiger 

150.000 mark. I stället för en ökning av årskostnaderna, vilket en 

utökning av färjtonnaget skulle innebära komrne;r:- driftskostnaderna 

att minska med c. 400.000 mark beräknat enligt 1973 års p::risnivå. I 

jä.11förelsen ingår icke ränta och avskrivning vare sig på färjtonnaget 

eller broförbindelserna. En utbyggnad av trafiken på föreslaget sätt 

är redan under nuvarande förhållanden väsentligt mera ekonomisk. En 

lösning av trafikfrågan gen om insättande av mera fär j tonnage kommer 

att ytterligare Öka driftskostnaderna. Mot bakgrunden av allt detta 

är den föreslagna trafiklösningen bäst både i trafiktekniskt och eko

nomiskt avseende. 

Den föreslagna brons huvudmått är: längd 312 m, bredd 8,5 m, varav 

körbanan 7,0 rn. Den fria höjden under bron är på mitten 8,0 m och 

vid land fästena 6, 48 m. Spännvidden för samtliga spann är 52, 0 m. 

Bron är planerad att byggas i stålbetong och beräknad för trafiklast 

II och tung speciallast III. Vid inbegäran 2v anbudshandlingar bör 

entreprenörerna dock lämnas viss frihet att framföra egna lösningar 

under förutsättning att dessa fyller hållfasthetskraven, att huvud

rnåtten i stort sett är desarrima och att den fria höjden och spännvidden 

inte :min sk as. 

Brons tekniskn data frru:ngår av bilagda huvudritning utförd av 

ingenjö~~<by~å P. Kaistn & L-0. Sebbas Ko:wrnanditbolag (Bilaga 2). 

Kostn.·::i.L:r.~a för brobygget beräknas till 5.050.000 mark. (Bilaga 3). 
' 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen förty värd

s ar1t före slå 
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a tt Landsting e t skulle ingå till Ålands

dele gati onen med en sålydan d e framställ

ning 

Till Ålo.ndsdelegationen 

från Ålands lands ting. 

''Trafi kcn :c:iellan •. o ••••• o •• beräknas ti 11 5 o 050. 000 mark . (Bilaga 3 H1 

Under hänvisning till ova.n ståe nde s8illt närslutna bilagor f å r 

Ålands landsting förty vördsrunt hemställa 

Marieharn.n ~ den 

at t Ålands delegatione n skulle bevilja 

landskapet Åland extraordinari= anslag 

om 5 . 050. 000 mark för byggand e av lands 

vägsbro me lla n Töftö och Girsholm i 

Vårdö kommun. 

På lands tingets vägnar : 

Talman 

Vic etalma.n Vic etel man. 

Bilagor: 1 . Karta över vägsträ ckninge n. , 

2. Rh'T.1;.dritnin g 17 .8 1973 . Ingenjörbyrå P.Ka ista & L-0 . Sebbo.s. 

3. Kostna dskalkyl 11.3 1973. Ingenjorbyrå P . Kaista & r--o. 
Sebbas. 

Marie ah.LIJn i den 20 mars 1974 . 

På l andmikåp@styrel s en s väg/J~: . h~ 

' @~~ 
L a n t r å d AJ,,a~ Häg 

Ju .;w4 
F-inanschef Ake EJ.mb ( g. 
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