
r..~ 13/1952. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 13/1952 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting angå ende extra- I 

ordinarie statsbidrag för byggande av el

stamlinje mellan Åbo och ~..ariehamn. 

Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härmed 

vördsamt framhålla följande: 

Utskottet har fått taga del av en till landskapsstyrelsen 

ställd skrivelse, som berör kostnaderna för stamlinjeprojektet. 

Skrivelsen bifogas i avskrift. 

Otvivelaktigt är stamlinjeprojektet att föredraga framom ut-

byggnaden av Mariehamns elektricitetsverk. Anläggningskostnaderna 

kommer visserligen att vara större Enligt stamlinjeprojektet, men 

på lång sikt ställer sig detta projekt avsevärt fördelaktigare. 

Då dessutom strömpriset inom l andskapet på det sättet skulle 

kunna nedbringas avsevärt, är de ek~nomiska fördelarna för land

skapet som helhet synnerligen stora. Därtill kommer att genom 

detta projekt så 'gott som hela skärgården skulle bli elektrifie

rad, vilket i sin tur innebär avsevärda förmåner, som skulle mot- / 

verka skärgårdens avfolkning och underlätta skärgåTdsbefolk:hing~ 

utkomst på ett sätt, som knappast annars kunde åstadkommas med 

ekonomisk bärighet. På sidan om skärgårdens elektrifiering skulle 

på detta sätt egentligen endast Kökar bli, och det borde inte I 

vara omöjligt att i ett senare skede kunna förverkliga Kökars 

elektrif iering. 

På grund h / ärav anser utskottet, att stamlinjeprojektet är av

gjort förmånligare för .Jandslcapet och även nationalekonomiskt 

förmånligare än det andra alternativet. 

Med stöd av vad sålunda anförts får utskottet härmed vördsamt 

föreslå, 
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att Landstinget måtte hos Ålandsdelegatio~ 

nen anhålla om ett extraordinarie statsänslag 

om 250 miljoner mark för byggande av en 30 KV/I 
2000 kW ledning · J3rändö-Mariehamn, av vilket a~ 

slag 75 miljoner mark skulle disponeras under 

år 1953· 

Mariehamn, den 19 mars 1952. 

På finansutskottets vägnar: 

7./tf~ 
K.A. Helin. /': 

~ilAA14-~-
olf Sundman. ) 

I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceordföranden 

Bengtz, samt ledamöterna Lennart Mattsson, Häggblom och Anders-

son deltagit. 
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Berör : Prisgranskning av stamlinje-
o 

projektet Abo - Mariehamn . 

Refererande till konferenser under vårt besök den ll.3.52 
meddela vi, att stamlinjeprojektets kostnader (alternativ 2) 
tills dato stigit med ca . 20 %, enligt vil ket stamlinjekostnader
na för närvar ande utgöra ca . mk 384 0000 .000:w o 

Jordinl ösningskostnaderna vilka icke innefattats i projek-
o 

tet, kan enligt preliminär beräkning för linjeavsnittet Abo -
St. Gustafs anses utgöra ca. mk 6.000.000:-. 

Enligt preliminär beräkning av kostnaderna för en slutlig 
terängundersökning, anse vi, att ett belopp av mk 5,5 miljoner 
bör reserveras för nämnda ändamål. 

Såsom av vårt brev den 11.2.52 framgår äro vi villiga att 
utföra nämnda terängundersökning , och äro vi även villiga att 
inkomma med offert över densamma så fort Landskapsstyrelsen in
kommit med begäran därom. 
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