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FI NANSUTSKOTTETS betänkande m 15/ 1957, med
an l edning av Ålands landskapsstyrelses fra mställning till Ål ands l and sting angående utverkande av ett extraordina rie anslag för
m15/1957.
byggande a v en br o över Ma rsund på vägen mella n
Hammarland och Eckerö. (16/1957).
Landstinget · ha r vid tidigare behandling av framst ä llningen i samma
~,.>,. f.a-st·. slagi t, at t bron skall byggas över sundet me llan Al varsholm
;._...
00 :_ Koholm d.v.s. nuvarande färjl äge samt att tillfa rtsvägarna enligt
den nya sträckningen och brobankarna böra anses höra till a rbeten, som
skola bekostas med ordinarie vägbyggnadsanslag. Den nu föres l agna framställninge n innefattar ingenting anna t från tidiga re fram s tällningar avvikande än att byggnadskostnadernR, nu grundade på slutliga ritninga r,
stiga till högre belopp än de i senaste framställning nämnda.
Kos tnadsberäkningen ha r u ppgjorts av Monberg & Thorsen be nämnda
firma i Stockholm med beaktande av pri s läge t i . l andskape t. Då firma n
har stor erfarenhet av brobyggnadsföretag åv denna storleksordning,
torde man kunna anse kalkylen va r a håll bar e nli gt dagens prisläge.
I landskapss t y relsens förslag till framställning beräknas kos tnaden
för behöv li ga tillfartsvägar och brobankar till 14.500.000 mark varför
totalkostnaden för föret age t skulle stiga till 72,5 miljoner mar~ Utskot tet a nser dock, a tt denna t otalkostnad icke kan stäil as i j ämförelse med kostnaderna för ny färja j ämte l a n dfästen, beräknade till "
11 . 000.000 mark e ller färjtrafikens kapita li serande värde, 70.000.000
mark. Skall färjtrafiken bibehållas på platsen, skulle i varje fall
tillfartsvägarna till färjläget på ömse sidor erfordra ombyggna d oc h
för bättring, fr äms t på Hammarlands-s i dan, där de nuva rand e tillfartsväga rna kuijna betraktas som· rent provi sor i ska. Utskottet a nser det ful l komfuigt riktigt att l andskapssty relsen i cke gå tt in fö r ombyggnad a v
tillf a rtsvägen från Frebbenby till svidare , men då l{'ons s lutliga placering är k l a r och så snart frågan om extraordinarie ans la g blivit slutli gt avgjord bör tillfartsväga rna byg~as om. Det är sålunda endast kos tnaderna för den höjning av vägbanka rna, som erfordras för vägens an~
slutning till bron, som kan hänföras till brobyggna dsföretaget vid en
j ämfö r e l se med farjhållningskostnad en~ Enli gt uppgift fr å n l a ndskapsstyrelsens vägavdelning kan des sa vägbankskostnader beräknas ti ll
2,250.000 • Utskottet föres l år på grund härav en ändrad l yde lse av
framställning en till Ål andsdelegationen.
Vissa redaktionella ändrin~ar
.
0
ha dessutom vidtagits i f örslaget.
På grund av det ovan anfö r da f å r ut sKottet vö rds amt föres l å,
a tt 'La ndstinge t måtte ingå till Ålands de l egat i onen med en så l ydande framställning:
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Till Llandsdelegationen
fr å n Ålands landsting.
Trafiken över Marsundet, som avskiljer Eckerö från fasta åland, upprätthålles för närvarande med en bilbärande motorfärja och en reservfärja. Färjläget har valts på platsen mellan Alvarsholm och Koholm, där
strömsättningen är stark och isf örhållandena därför l~mpliga. Sundet
har här en bredd av cirka 140 meter. Vardera färjan är emellertid numera
överårig och med hänsyn till den tunga trafiken för svagt byggda. Landfästena komma inom snar framtid att behöva en genomgripande reparation.
Kostnaderna för en ny färja jämte nödiga landfästen beräknas stiga till
i1.ooo.ooo mark. Då jämväl tillfartsvägarna äro smala och krokiga, borde
cirka 2, 5 km ny väg byggas och vissa mindre förbättringar på de . nuvarande . vägarna göras, för att förbindelsen mellan Hammarland och Eckerö
skall kunna anses motsvara nutida krav. För detta ändamå l har redan medel
anvisats i · o':i-d inarie väg.
Landstinget har dock tillsvidare icke velat företaga å tgärder ~ör
förbättring av trafikmöjligheterna över Marsund med sikte på en ny färja,
då det sedan länge (redan i medlet av 1800-talet anvisades medel för
ändamålet) varit fråga om byggande av en bro över Marsund. Ett sådant brobygge skulle givetvis på lång sikt medföra väsent liga förbättringar av
trafikförbindelserna mellan Eckerö och fasta Äland framför allt genom
att trafiken året om kunde löpa friktionsfritt och mö jligheterna till
trafikstockningar, särskilt med tanke på motortrafiekns nutida snabba
ökning, starkt minskas. Också i dagens läge är ett dylikt brobyggnadsföretag ekonomiskt förmå nligare än en färjförbindelse. Beräknas årskostnaden till 6 % på det för broföretaget erforderliga be loppet 58.ooo.ooo
mark, vartill kommer kostnader f ör vägba nkarnas anslutning till bron,
2.250.000 mark eller inalles 60.250.000 mark, erhåller man en årskostnad
om3.600.ooo mark. Ny färjanläggning om 11.000.QOO ' mork jämte färjkarlsgostäder om 7.000.000 mark medför årskostnader om 4.200~000 mark, driftskostnaderna inräknade. En bro över Marsund skulle sålunda bliva en billigare lösning än färjtrafiken.
motor/
1
Senaste tillgängliga s iffror för
.trafiken visa, att färjorna under å r 1954 gjorde ll .388 turer och därvid frambefordrade 42.563 personer och cirka 11. 000 bilo.r.- ·utgående från dessa siffror kan man göra en
approximativ beräkning av den tidsvinst brobygget skulle medföra samt
Värdera den härav uppkomna ekonomiska fördelen. Då de t här är fråga om
synnerlig e n relativa begrepp, ställer det s ig svårt att angiva penningVärdet ens på ett ungefär, men ett värde mellan 600.000 och 1.200.000
mark torde vara det riktiga . Den större säkerheten vid brotraf ik är också
en omständighet, som talar till brobyggets förmån, men av naturliga skäl
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ställer det sig ogörligt att värdera denna förmån i penningar.
På uppdrag av Ålands landskapssty relse har firman Monberg & Thorsen,
stockaolm, Sverige, uppgjort ett förslag till bro över Marsund på samma
plats 1 där färjtrafiken nu upprätthålles. Denna placering för en eventuell
bro har förordnats av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Enligt förslaget
skulle kostnaderna för själva brobygget stiga till 58.ooo.ooo mark. Då
Monberg & Thorsen är en firma med stor erfarenhet av brobyggnadsföretag
och kalkylen grundar sig på rådande prisläge på Åland, torde beloppet
förslå rör bygget med nuvarande kostnadsnivå.
Då en bro över Marsund skulle innebära en ekonomisk bättre lösning
än en mod ernisering av färjtrafiken och dessutom på lång sikt sannolikt
ställer sig ändå förmånligare samt med avseende å trafiksäkerhet och
tidsbesparing avgjort vore att föredraga, ha r landstinget beslutat
anhålla om extraordinarie anslag för nämnda brobygge . Ombyggnaden av
tillfartsvägarna jämte vägbankar skulle finansieras med landskapets
o·rdinarie medel.
På grund av det ovan anförda får landstinget vördsamt anhålla om
att Ålandsdelegationen måtte bevilja ett
extraordinarie anslag om 58.ooo.ooo mark för
byggandet av en bro över Marsund mellan
Alvarsholm och Koholm.
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Närvarande u utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden
Elis Andersson, samt ledamöterna Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Häggblom.

