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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t Y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

N:o 16/1957. landsting angående utverkande av ett extra-

ordinarie anslag för byggande av bro över 

I J I Marsund på vägen mellan Hammarland och , 

Eckerö. I 

Landstinget beslöt vid plenum den 9 mars 1956 att bron över Iviar-

·sund ska~l byggas enligt förslaget Alvarholmen-Koholmen. Landskaps-

styrelsen har i anledning härav givit firman Monberg & Thorsen i 

Stockholm i uppdrag att uppgöra definitiva ritningar för en bro där-

0 städes samt att beräkna kostnaderna för själva brobygget. De till-

hörande brobankarna · Sku~le däremot utföras med ordinarie -medel. 

, Landskapsstyrelsen föreslår att framställningen till Alandsde-

legationen om extraordinarie anslag för brobygget skulle givas nedan-

stående formulering. 

Mariehamn den 20 mars 1957. 

På 1andskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~:;:;~ 
Vägingeniör ~.....eo 

09 0 

• 

Bo Wilenius 



"Till Alandsdelegationen. lr 1954 gjorde färjan 11388 turer och fr.aktade därvid över 

Trafiken över det på landsvägen Hammarland - Eckerö belägna, 42653 personer och c:a 11000 bilar. 

c:a 140 m breda färjläget över Marsund, upprätth~lles nu av en bil~ :E'ör byggandet av en betongbro över Iv1arsund har firman Monberg 

bärande motorfärja och en reservfärja för denna. Vardera färjorna & Thorsen, Stockholm, uppgjort ett slutligt förslag enligt vilket 

äro överåriga och med hänsyn till den allt tyngre trafiken för svagt bron får en längd om 120,0 m och en bredd om 6,0 m. Öppningarna 

by~;gda. Även färjlägets lan_dfästen äro i behov av genomgående r epa. äro två till antalet, vardera med en spännvidd om 57,0 m. 

ration. Kostnaderna för anskaffande av en ny färja jämte byggandet Kostnaderna för bron har av ko~ruktionsfirman beräknats till 

av n~diga landfästen beräknas stiga till c:a 11.000.000 mark. 58.000.000 mark. Då anslutningsvägarna till bron av vägavdelningen 

Färjans årskostnader har under åren 1952-1955 stigit till drygt har kal kylerats till 14.500.000 mark, stiga således totalkostnaderna 

2.000.000 mark och under 1956 till närmare 3.000.000 mark, vartill för hela företaget till 72.500.000 mark. 

bör lärygas kostnaderna för ränta och amortering av färja m.m., c :a 
• bo . Den direkta nytta trafiken har av bron utgöres främst av tids-

700.000 mk/år eller sammanlagt c:a 3.600.000 mark. Härtill kormner vinsten för traf~kanterna och den säkerhet som en bro erbjuder dessa 

årskostnaderna för färjkarlarnas bostad, c:a 600.000 mk/är. Bostad jämfört med en färja. Den sistsagda omständigheten är omöjlig att 

finnes icke nu, men måste man räkna med en sådan, då j ämförande kos' värdera i pengar men därför icke mindre betydande, den förra kan, 

nadsberäkning uppgöres mellan alternativ~n färja och bro. om tidsvinsten för bro jämfört med färja antages till 10 min./tur 

Ett fortsättqnde av färjtrafiken erfordrar således inom närmaste och bil, uppskattas till 600.000 å 1.200.000 mk/år med nuvarande 

framtid kapitalinvesteringar om 11.000.000 mark för fär j a och trafik eller kapitaliserat 10.000.000 å 20.000.000:-. Under dessa 

7.000.000 mark för färjkarlsbostäder eller sammanlagt investeringar förutsättningar bör brobygget redan nu anses lönande och för framtiden 

···· öm '18iooo':. ·Ö·oo mark, medan årskostnaderna skul le stiga till 4. 200.ooc med dess ökade trafik ännu så mycket mera. 

mark eller kapitaliserat efter 6 % till c:a 70.000.000 mark. Slutligen bör nämnas att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen vid jäm-
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, ' 
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förelse med de tvenne alternativ för broplatser som nu varit aktu. .. 

ella, vid placeringen av bron uttalat sig för den nu ifrågavarande 

platsen. 

Med hänsyn till att arbetena för byggande av brons anslutnings-

vägar utföras med medel ur landskapets ordinarie budget, får lan~-

tinget vördsamt föreslå 

att Ålandsdelegationen skulle be-

vilja ett extrao~dinarie ~nsl~g om 

58.ooo.ooo mark för byggandet av en 

bro över lviarsund r1ellan Alvarholmen och 

Koholmen. 

Iviariehamn den mars 1957. 

På landstint ets vägnar: 

'.l1h. :-C.:riksson 

talman 

Bvald Häggblom Lennar t Jfiat tsson 

vice t a l man vicetal man 

N2 15/1957. --
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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 15/195i.med 

anledning av Ål a nds landska psstyrelses fram

stä llning till Ålands l andsting angå ende ut 

verkande av et t extraordinarie anslag för 

byggande av en bro över Marsund på vägen mellan 

Hammarland och Eckerö. (16/1957). 

Landstinget · har vid tidigare behandling av framställningen i samma 

~., . > .. f .a-st.slagit, at t bron ska ll byggas över sundet mellan Alvarsholm 
.... ·. 

0 c ·_ Koho lm d. v. s. nuvarande färjläge samt att tillfartsvägarna enligt 

den nya str äckningen och brobankarna böra anses höra till arbeten, som 

skola bekostås med ordinarie vägbyggnadsanslag. Den nu föreslagna fram

ställningen innefattar ingenting annat från tidigare framställningar a~

vikande än at t byggnadskostnadernR, nu grundade på slut liga ritningar, 

stiga till högre be l opp än de i senaste framställning nämnda. 

Kostnadsberäkningen har uppgjorts av Monberg & Thorsen benämnda 

firma i Stockholm med beaktande av pris l äget i _l andskapet. Då firman 

har stor erfarenhet av brobyggnadsföretag ffiv denna storleksordning, 

torde man kunna anse kalkylen vara hållbar enligt dagens prisläge. 

I landskapsstyrelsens förslag till framställning beräknas kostnaden 

för behövliga tillfartsvägar och brobankar till 14.500.000 mark varför 

totalkostnaden för företaget skulle stiga till 72,5 miljoner mar:tr. Ut

skottet anser dock, att denna totalkostnad icke kan st ä llas i jämf örel

se med kostnaderna f ör ny färja jämte landfästen, beräknade till 

11.000.000 mark ell er färjtrafikens kapita li serande värde, 70.000.000 

mark. Skall färjtrafiken bibehåll as på pl atsen, skulle i varje fa ll 

tillfartsvägarna till färjläget på ömse sidor erfordra ombyggnad och 

f örbättring, främst på Hammarlands-sidan, där de nuvarande tillfarts

vägarna kuijna betraktas som rent provisoriska. Utskottet anser det full

komiliigt riktigt att landskapsst;yrelsen icke gå tt in för ombyggnad av 

tillfartsvägen från Frebbenby tillsvidare, men då ~ ons s l ut liga place

ring är klar och så snart frågan om extraordinarie ans l ag blivit s l ut-
. ~ 

ligt avgjord bör tillfartsvägarna byggas om. Det är sålunda endast kost-

naderna för den höjning av vägbankarna, som erfordras för vägens an

slutning till bron, som ka n hänföras till brobyggnadsf öretaget vid en 

jämförelse med färjhållningskostnaden. Enligt uppgift från l andskaps
styrelsens v ägavdelning kan dessa vägbankskostnader beräknas till 

2.250.000 • Utskott e t föreslår på grund härav en ändrad lydelse av 
framställningen till ~landsdelegationen. Vissa redaktionella ändringar 
ha dessutom vidtagits i försla get. 

På grund av de t ovan anförda f å r utsKottet vördsamt föres l å, 

att 'Landstinget måtte ingå till Ål ands
de l egationen med en så l ydande framställning : 


