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Åland- s 1 a n <L s k a p s s t y-

r e l s e s framställning till Ålands 

landsting angående utverkande av extraor-

N;o 13/1955. dinarie anslag för byggande av en bro över 

Bomarsund, Sunds kommun. 

Landskapsstyrelsen får härmed vördsamt föreslå att Landstinget 

skulle berättiga landskapsstyrelsen att för byggandet av de till väg-

projektet Bomarsund- Prästösund hörande vägarna få dispon~ra 7.600.000:-

mark från anslaget 10 - V - 2 " Extra anslag för vägbyggnads- och väg-

förbättringsarbeten samt brobyggnader" samt vidare att Landstinget skul-

le ingå med f§._ljande framställning till Ålandsdelegationen i samma ären-

de. 

Mariehamn den 18 mars 1955. 

~å landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~#Bs~~~ 
Vägingeniör a,,,.,,,,__ _ 

Bo Wilenius. 

Till Ålandsdelegationen. 
' .· 

Efter det att Ålands landsting beslutat att återkalla sin fram-

-ställning av den 27 februari 1947, som avsäg godkännande av Landstingets 

förslag av den 25 februari 1939 till ordnandet av en bro- och färj-



förbindelse __ från B~nnarsund till. Vårdö . samt beviljande av sta.tsbiQ.rf48 s om- direkt skulle beröras av ifrågavarande trafiklinje . Men härtill 

för l.etappens utförande eller väg och bro Bomarsund - Prästösund, t kommer att invånarna i Kumlinge kommun, c:a 800 personer, vilka nu ha 

landstinget härmed vördsamt inkomma med följande nya framställning; 1 17 sjömil till närniaste brygga pä fasta Åland, 1skulle få 6 sjömil kor-
! I 

ärendet. 
I 

tare till närmaste brygga med bilförbindelse, nämligen Hullvik på Vårdö. 1' 

D.en reguljära trafiken på Vårdö upprätthålles nu av turbåte Även från Brändö kommun med 900 invåna,re skulle sjöpasset bli 6 sjömil 

på linjen Mariehamn - Åbo, som 4 gånger i 'veckan anlöper Vargata bryg kortare. 

i Vårdö sam~ av .landskapets turbåt, vilken gör 9 turer i veckan till] Genom förverkligandet av förslaget till bro över Bomars"Qnd 

ma+sund. Kortaste avstån.det mellan brygga på fasta Åland och Vårdö är och väg till Prästösund, förkortas sjöpasset från nuvarande 4 sjömil 

c:a 4 sjömil. (Bomarsund Kunäs) till 2 sjömil (Prästösund - Kunäs), varjämte, och 

Den nuvarande trafiken lider främst avbräck under den långa detta. är en viktig omständighet, de packisbildningar undvikas som ofta 

menfö_;restii:.den . då isen lagt, men ej blivit körbar, och vilken kan upp spärra inloppen till Bomarsund. Därjämte äro isförhållandena på sträckan 

till en eller flere veckor i tvenne eller flere repriser varigenom en Prästösund - Kunäs i Vårdö i allmänhet bättre än på sträckan Bomarsµnd-

hel kommun regelbµndet blir helt i:solera.d från andra trakter. Detta bö Kunäs, där vattnet är mindre strömt. Nu ifrågavarande förslag skulle 

kanske anses. vara_ .. det största missförhållandet. Vidare inverkar den alltså innebära att den nuvarande förbindelsen skulle flyttas till 

extra kostnad och tidsförlust som .. tvenne omlastningar samt anli tande a sträckan Prästösund - Kunäs med de evan uppräknade fördelarna, vari-

trenne transportmedel i stället för ett innebär både fördyrande och fö genom en betydande förbättring av. trafikförhållandena i denna del av 

dröjande på alla transporter till och frän Vårdö. skärgården skulle ha erhållits. 

Bef olknin.gen i Vår dö uppgår till c: a 700 personer, av vilka Enligt Landstingets förslag av 9,en 27 februari 1939, vilket 

dock innevånarna på Simskäla egrupp samt Ängö, ;Bussö, Bergö m. fl. öal' även låg till grund för framställningen av den 25 februari ~947, skulle 

endast tidvis. betjänar sig av förbindelsen Bomarsund - fasta Vårdö . De detsamma realiseras på följande sätt; 

är sålunda c:a 500 personer på fasta Vårdö jämte kringliggande skärgål' Sundet mellan Bomarsund och Prästö skulle utfyllas med en väg-



s~! 
bank, i vilken lämnats en 7 m bro öppning samt vi.dare skulle _ nödiga "!i.. 

gar byggas mellan Bomarsund och Prästösund. Ålandsdelegationen ansåg 

dock, på grund av kostnadsskäl, sig icke kunna förorda ovan beskrivna 

förslag till bank och bro, utan beviljade den 4 april 1950, efter det 

att dåvarande landskapsnämnden anskaffat principritning till en valvb 

av armerad betong, 4.600.000:- för detta arbete. Beträffande övriga me 

broarbetet förknippade arbeten skulle skild framställning göras. 

Emellertid gjordes senare anspråk på fullständiga ritningar i 

nan anslaget skulle kunna beviljas, varför ' landskapsstyrelsen på Åland 

delegationens uppmaning låtit firman Monberg & Thorsen i Stockholm up 

göra ett detaljerat för slag till bro. Densamma är en s.k. bågbro (bi-

laga 1) med 4,0 m bred körbana. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, vars 

·~· 
utlåtande inhämtats angående . ritningarna, framställde vissa anmärkni 

· angående desamma, vilka senare beaktats av konstruktionsfirman ( bil~ 

ga 2). Anbud på brobygget inbegärdes av 5 firmor, av vilka trenne in-

kom.mo med anbud. Ett var på 18 .000.000:- och- de övriga på c;a 

30.000.000:- (bilaga 3). Yägbyggnadskestnaderna fram till Pr-ästösund 

ha beräknats till 7.600.000:-. 

Bomarsun~~ bro stänger farleden genom sagda sund, varigenom 

turbåtarna Mariehamn - Åbo åsamkas en omväg av e:a 3,5 sjömil. Om det 

efter brons färdigställande konstateras att turbåtstrafiken härigenolll 

Avskrift. -
~ Ingeniörbyrå 

B R 0 OQH H A M N AB 

Helsingfors, Forsbyvägen 9 

PE/SL 

8640 

Ålands landskapsstyrelse 

Vägavdelningen 

Marie hamn. 

Helsingfors 29010.1954. 

Vi tackar för Edert vänliga brev av den 8.9o54 och erbjuder oss att 

utföra byggandet av bron över Bomarsund i fullt skick -på entreprenad 

till ett pris av 

mk 29.650.000:-

(mark tjugoniomiljonersexhundrafemtiotusen) 

Vårt anbud är baserat på de oss tillsända grundundersökningsriktnin

gar, daterade den 19.3.53 i Mariehamn samt på Monberg & Thorsen AB:s, 

Stockholm, ritningar Ng 101-105. 

Byggandet av tillfarterna och konerna är icke inkluderat i entreprena-

den. 

Vårt pris är bundet vid Finlands Banks byggnadskostnadsindex. 

Bron är beräknad bliva färdig under årets 1955 lopp. 

-- - - - - - - - - --- - - - - - - - - -

För byggnadsarbetet står våra specialredskap för vattenbyggnaden till 

förfogande. 

Vi hoppas att vårt anbud konvenerar. 

Högaktningsfullt 

BRO OCH HAlVIN AB 

Pentti o. Eskola. 

I 

I 

I 



Avskriftens riktighe~ bestyrker: Mariehamn, å landskapsstyrelsens 

registratorskontor, den 13 november 1954• 

Registrator 

Ex officio: 

Anne-Maj Dahlblom. 

Anne-Maj Dahlblom. 

Avskriftens av avskrift riktighet bestyrker: Mariehamn, å land-

skapsstyrelsens registrator~ont0r, ~71 mars 

:Registrator _(); \ ~ IQ ( _ ,__;:~,Jl,...l!l~r"'-~LJUU . , 

Anne-Maj Da~ blomo 

1955. 

. . . 

a..vsKRIFT; f'J;!7Q J 
MONBERG & THORS~N .AJ3 

Postadr; Kungsgatan 60; Stockholm - Tel. 234405- Telegr.adr.Monthmr 

Ålands Landskapsstyrelse, 

Vägavdelningen, 

Marieh.amn, 

Åland. 

Vår ref. 5263 JT/LJ 

Stockholm d. 2.11.1954 

Härmed hava vi nöjet erbjuda utförandet av bro över :Bomarsund enligt 
våra ritningar n:ria 101, 102, 103, 104 och 105 exklusive jordf'Yll
ningar och konor för ett prie av: 
Finnmark: ADERTONMILJONER/18.ooo.ooo:--/. 

Bä.rav skall fmk: TREMILJONERHEMHUNDRATUSEN/3.500.000:--/ betälas med 
svensk valuta; om Sp önskas kan dock en del av detta belopp erlägga$ 
i dansk valuta. 

Priset är baserat pä följande förutsättnl.ngar= 

1. Vid beräkningen av anbudssunnnan har följande priser legat till 
grund (exkilmsive ev.leverantörrabatter). 

Armeringsjärn St 37, lev, fritt arb. pl. 
Cement -"-
Virke för form oc:t}. ställning -"-
Grus och ~gel för betong · - 11

-

45 t stålställning för bågar brobana 
levererat komplett inklusive montage och 
rivning, inalles · · 
Hängstag ~ 55, St 37 lev. fritt arb.pl. 
Broräcken lev.på arbetsplats~n exklus;lve 
montage 
Grovarbetarelön pr 8 timmars dag 
inkl.ev.traktamente 
Yrkesarbetare 
inkl.ev.traktamente 

_.,._ 

65.000 ~,--fmk/ton 
360:--fmk/säck 
330:--fmk/kbf'. 
800:~-fmk/m3 

! 

3. 850.000:-f'mk 
80. 000:.--fink/ton 

100:--fmk/kg 
2.100~'"-""'.fmk 

2.520:--fmk 

~ Därest ovanstående priser ändras e:fter anbudsdagen skall entre
prenad-summan re&J.eras för ändringar av material~riserna med 
nettoändringarna plus 10 ~ och för ändringar av ~rbetslönerna 
med nettoändringarna + 45 ~. 

2. Arbetet skall påbörjas ej senare än 1.3.1955. 

I I 
I 
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3. Skatt på arbetslön och materialier ä r inkluderat i ovanstående 
-- priser; härutöver är inga som helst statsavgifter till f inska 

staten inkluderade; tillkommer sådana avgifter skall dessa er-
11 sättas av be.ställaren med avgifternas ne ttobelopp. 

4. Alla för arbetet erforderliga maskiner och hjälpmaterialier 
inkl. begagnat virke och järn f'ör formbult och beslag får in~ 
föras fritt från Sverige eller Danmark utan någon form för tull
avgif·ter. 

5. Ovanstående 3 •. 500.000:-- fmk är beräknat pä basis av att 100:-
fmk är lika med svenska kronor 2:27, därest. kursen ändras skall 
de 3.500 •. 000: .-- fmk regleras med nettokursändringen. 

6·· Alla priser gäller med Svenska Byggnadsentreprenörföreningens bi~ . 
fogade reservation 2/51. · 

7. Förskott skall erläggas med : 

J?innma.rl!: TREMILJOtfER I 3.000.000: ..... -/ 

8. Vid eventuella konstruktionsändringar vilka innebära ändringar 

i arbetsmängderna skall entFeprenadswmnan regleras enligt över

enskom.m.en å-:prislista. · Förslag till sådan å-:prislista framsändes 

på begäran. 

9. Anbudet är från vår sida bindande till och med 31.12.1~54. 

Högaktningsfullt 

MONBERG & THORSEN AB 

E. Buhl Christensen 

/E. Buhl Christensen/. 

Avskriftens riktighet bestyrkers ·Marieha.mn, .å landskapsstyrel

sens registratorskontor, den 13 nov~mber 1954. 

Ex Qfficio: 

Ree;istra.tor Ann.e-Maj Dahl blom. 

Anne7Maj Dahlblom. 

Avskriftens av avskrift riktighet bestyrker; Mo.ri~hnmn, å land-

skapsstyrelsens reg istratorskon'tör, · den7 mars 1955. 

Registrator:~~::~~~~~~ 
· Anne-Maj Dahlblom. 

l 

I 

I 

I I 
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Avskrifh 

T E R Ä S B E T 0 N I OY 

Ålands landskapsstyrelse 

Vägavdelningen 

Marie hamn. 

Helsinki, den 30.10.1954. 

Hietaniemenk. 2. 

400 

Hänvisande till Eder entreprenadanhållan och bifogade ritnin

gar (5 st.) få vi hövligen meddela att vi äro benägna att b~gga själ

va bron över Bomarsund på entreprenad till ett pris på 

I hopp om att vårt anbud bleve beaktad teckna vi 

Högaktningsfullt 

TERÄSBETONI OY 

R. Helanto 

Avskriftens riktighet bestyrker: Mariehamn,å landskapsstyrelsens 

registratorskontor, den 13 november 1954. 

Ex officio: 

Registrator Anne-Maj Dahlblom. 

Avskriftens av avskrift riktighet bestyrker: Mariehamn, ä landskaps-

styrelsens registratorskontor, den 7 mars 1955· 

Registrator 
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Avskrift., 

MONJ3ERG & THORSEN AB 

Älands landskapsnämnd 

Vägavdelningen, 

Mariehamn, 

hand. 

Bey.!... bro över Bomarsurid. 

Vår ref. 5263 OB/LJ 

Stockholm d.3.6.54. 

Som svar på Edert brev av den 19 pto lämnas härmed följande upplys

ningar angående de i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse an

förda punkter 2-6· 

2. Glidlagrets konstruktion framgår av bifogade ritning nr 105. 

3. Punktlasten P=3,0 ton är en trafiklast och ej en permanent last, 

att det står PL_ mitt på sida 5 är ett skri v:fel 0ch vi bedj-a Eder 

ändra det till TL. Teoretiskt sett bär plattan i brons längdled, \· 

varför det ej kibmmer någon trafiklast å långbalken, men ha vi så

som en extra säkerhet räknat med den angivna 3,0 ton stora rörliga 

punktlasto 

4. Långbalkens dimensionerade moment kommer i övervägnade grad från 

bågen. och enär bågmomentet i närheten av l ångbalkarnas inspänning 

är avsevärt mindre än de + 23 och -13 ton ·m från bågen, som lång-

balken i sin hela längd är dimensionerad för, är armeringen vid 

inspänningen mer än tillräcklig. 

5. Influenslinjernas ordinator bestämmes som bekant av tröghetsmomen-

tets variation, inte av tröghetsmomentets absoluta storlek. Tages 

hänsyn till långbalkens tröghetsmoment blir det för beräkningen i 

såfall aktuella tröghetsmoment Icos ~ = 1Båge .cos ~ + 1Balk fort

farande konstant å sträckan mellan spännviddens yttre 8-delspunk

ter. Utanför brobanans ändar bl· 
ir dock Icos 9' något mindre som 

,, 
I 

I 



. ' följd av långbalkens. försvinnande men här tillkommer i 

stället styvheten av vingmur och frontmur varför den förut , 

Avskrift. ---
JÄG 7 VATTEN.BYGGNADS

STYRELSEN 

,:: .. :· /J ' 4 0 3 .. \.) -~~ 

satta tröghetsvariationen kan u .p tt · d p[ PP.L a as som en go app11oxi llla. 
Ti11 Ålands landskapsstyrelse. 

tion. · 
Helsingfors, 

- " Skall hänsyn tagas till brobana, vingmur, frontmur och även den 10 m.aj 1954. 
~ S-462~ Ta 291/8 1937• 

ledet i långbalken vid ena änden blir beräkningen mycket ko 
· m ~nvisning:Landskapsstyrelsens 

licerad enär bågen då ej blir symmetrisk och man ej kan an- skrivelse 9.4.1954. 

vända färdiga tabeller för influensiliinjernas ordinalior. Nägo~ "rende: Broritningar, Bomarsund, Åland. 

påtaglig skillnad i storleken av bågens moment i de båda fal. 

len blir det . dock knappast varför vi anse · den använda metoden Landskapsstyrelsen har i ovannämnda skrivelse anhållit om väg-

fullt försvarlig. 

Armeringen i slitbetongen ha vi inritat å bifogade ritning 

nr Jl:02. • 

]il2_ 3 omg. kopior av ritningarna· n:·ris 101, 102,. 104 och 10? 

Högaktningsfullt 

· Monberg & Thorsen AB 

Otto ·E Borch. . 

/Otto E. Borch/. e 

och vattenbyggnadsstyrelsens utlåtande i rubricerade ärende. Med 

anledning härav har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen äran fram-

hålla följande: 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har ingenting att anmärka mot 

den av firman Monberg & Tijorsen föreslagna brotypen. 

Vid granskning av de uppgjorda ritningarna och statiska beräk

ningarna har ändå framgått följande: 

1. Broförslaget förutsätter användningen av armeringsstålet St. 

44. Enär detta stål i allmänhet icke står att få i hemlandet 

och beviljande~ av licens för dess import icke torde komma i

fråga, borde - ifall till finska firmor offertanbud kommer att 

sändas - också inhemska stålen (St 37 ech V 40) i stället för 

St 44 för brobyggnadsändamål godkännas. 

2. I de statiska beräkningarna förutsättes, att brobaneplattan 

är genom ett glidlager upplagt i brons ena ända (vid punkt 13). 

Denna konstruktion har icke utförts på ritningarna. Enär den 
' 

dock i en viss mån kommer att inverka på brons byggnadskostnader, 

borde man klarlägga upplagrets konstruktion för att entreprenörer

na i stöd av denna utredning kunde utföra sina kostnadskal kyl ero 

3. Vid beräkning av brons långbalkar (de statiska beräkningarna; 

I 
I 

il 

I 

1. I 

1 I 

11 

I I 
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s. 5) har man som :punktlast antagit en :permanent last av P = 3 , 0 t, 

Om hjul- och linjelast har däremot ingenting anmärkts. Det finns 

ingen utredning om huru man har kommit till ett sådant belastnill€s. 

antagande. 

Enligt ritningarna äro långbalkarna fast inspända i bågarnas 

anfang. I de statiska beräkningarna har detta icke beaktats: 

I de statiska beräkningarna (s.7) har man vid beräkning av in-
r • " . 

fluenslinjernas ordinator tagit ,J beaktande . endast bågens tröghets. .. . ........ . ·. ..... . 

moment, me~an den längsgående balkens tröghetsmoment har bortlämna 

(Bågens I~ 0,021 m4, balkens I= 0,0194 m4). 

Armeringeh i slitbetongen är icke utritad. Med beaktande av be

räkningen av kostnadskalkyleringen borde armeringens beskaffenhet 

på ritningarna klarläggas. 

De .hit insända handlingarna återställas. 

Generaldirektör A. Kuusisto. 

Chef för broavdelningen 
T.f. överingenjör Aatos Puolanne. 

Avskriftens riktighet bestyrker: Mariehamn å lands~a:psstyrel

sens registrato:sskontor, den 7 mars 1955· 

- , < 40"" t· o ~, a 
vållas så betydande meri att en ny brygga måste uppföras, torde medel 

härför kunna upp.tagas i landskapets ordinarie budget. 

Hänvisande till det ovan framförda 

hemställer Ålands Landsting vörsamt hos 
I I 

Ålandsdelegationen om beviljande av ett I 

extraordinarie anslag om 16.000.000;- mark 

för byggandet av en bågbro över Bomarsund. 

. I 

Mariehamn den mars 1955. 
I 

På lands.tingets vägnar: 

Thorvald Eriksson. 

Evald Häggblom. Lennart Mattson. 


