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1 a n d s k a p s s t

y-

framställning angående ord-

nandet av trafiken över Brändö ström,

N:o 5/1956.

Trafiken me llan å ena sidan Degerby och ä andra sidan den s.k.
,Ögtersocknen, dvs. byarna Sanda, Skogboda, Horsholma, Brändö, Sommarö
och Hastersboda, ledes nu över BQf järd förmedels en färja.

Denna, som

är a v trä, drages av en motorbåt över det 450 m breda färjläget.
utom att

~'äJ;:

För-

jningen ·är tidsdryg, uppstä årlj,gen under var je vinterpe-

riod två eller ännu flere avbrott i trafiken, beroende på att färjan
ej orkar ta sig fram genom isen, som då icke bär ens de lättaste fordon.

Sålunda

v~r

t.ex. vid årsskiftet 1955-56 all hästtrafik avbruten

under en tid av en månad och all biltrafik under J{ månad, beroende
på att Bofjärden ej

kund~

överfaras.

På grund av dessa svårigheter upptog landskapsstyrelsen i förslaget

till 1953

~rs

budget ett första anslag för byggande av väg från Son-

bada by till Brändö ström och 320 m väg på Brändö sidan samt för inrättande av ett färjläge dä rstädes.

Vidare erhöll inbyggq.rna i Öster-

socknen landskapsbidrag för by"_gandet av en kommunalväg från Brändö
till kormnunalvägen invid Sanda folkskola.

Genqm förflyttning av fär j-
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852
läget till Brändö ström skulle detsaw.ma förkortas till 90 m.

Då

göras av berg, ger en hängbro den billigaste lösningen.

Larnlskapssty-

strömsättning.en vid det nya fär jläget i allmänhet är betydlig, fö:re,

relsen beslöt även senaste vår att preliminära ritningar till en häng-

finnas stora möjligheter att upprätthålla trafiken med färja till

bro skulle anscaffas.

dess isen över Bof järd bär fordon.

derna för bron och ans l utningsvägar på vardera sidan om denna i

Från ortsbefolkningens sida har emellertid förslag väckts om f är_

Utgående från dessa har sedan beräknats kostna-

utsträckning dessa äro beroende av bron.

den

Kostnadsförslaget.stiger

jans ersättande med bro och har även frivilliga dagsverken m.m. utlo.

till 13.400.000 mark.

vats,för tankens realiserande.

3 0300.000 mark, föranleder brobygget följaktligen en extra kostnads-

Efter år 1953 har planen på färjförbindelse Degerby-Lumparland
tagit fastare form.

Ålandsdelegationen har den 10.6. -55 godkänt

Då förslaget för färjläget stiger till

ökning om 10.100.000 mark.

Men skulle alternativet "färjläge" utföras

nu och bro senare byggas, skulle härigenom förorsakas en extra kostnad

landstingets framställning om anslag för buss bärande färja, varfö r

om c:a 3.500.000 mark, enär det för färjalternativet utförda arbetet

man måste räkna med betydligt större trafik över Brändö ström än vad

så gott som i sin helhet skulle gå förlorat och vissa extra arbeten

utan denna f ä rjförbindelse skulle varit fallet.

skulle erfordras dessutom.

0

Även trafiken på Kökar kormner att röna inflytande av färjförb indelsen Degerby-Lumparland i

det att resande till Kökar komma att an-

De årliga färjhållningskostnaderna inkl. amortering och ränta på
själva färjan ha erfarenhetsmässigt stigit till c:a 750.000 mk/år,

vända sig av möjligheten att i bil färdas ända till Hastersboda s tra:

vilket kapitaliserat således motsv a r ar c:a 1 5. 000.000:-.

varifrån . det endast är 1-~ timmes sjöpass till Kökar.

för sig skulle färjans ersättande med bro vara ekonomiskt lönande.

Man kan på dess

Redan i och

0

grunder antaga att trafiken även på Östersocknen kommer att öka betY'

Me n om härti l l ännu l ägges den nyt t a trafiken drager genom att en tids-

ligt.

krävande färja ersättes med en bro, torde brobygget kunna anses fu l lt

På grund av ovan relaterade orsaker ha vissa undersökningar g jorts
i avsikt att ev o ersätta det planerade färjläget med en bro.

Med h~

syn till sundets stora vattendjup och bredd samt att stränderna ut--

mo ti v erat .
I Östersocknen bo c:a 230 personer.

.Den nuvarande fä r jan g jor de

t.ex. under år 1954 c:a 5000 turer, varvid den bl.a. transporterade
c:a 2000 bilar och över 1000 hästfordon.
Enär för anskaffning av ritningar samt"kablar m.m. åtgår hela
denna byggnadssäsong, kan arbetet på själva bron ej vidtaga detta
år.

Emellertid finns medel för vägbygget reserverade, men kan vägen

på vardera sidan sundet ej byggas innan brofrågan blivit avgjord .
På grund härav får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att.Landstinget ville besluta att
över Brändö ström i Föglö skulle byggas
en hängbro enligt vägavdelningens

Kostnadsförs l ag
fö~

ordnandet av trafiken över Brändö ström, Föglö.
Alt. I.

förs l~

Byggande av bro över Brändö ström jämte väg mellan piketterna
av den 1 februari 1956 samt att nödiga

92 .och ·330 .
Hängbro, spännvidd 96,0 m

medel för brobygget upptages i 1957 års

4;0

Brons bredd
budget · under mom. 10-V-2 (Extra anslag

Il

Belastning: 8,0 tons axeltryck +
0,8 ton/m jämt fördelad last.

för vägbyggnads- och vägf örbättringsar -

Al t. II.
beten samt brobyggnader).

Inrättande av färjtrafik över Brändö ström.
'

Mariehamn den 29 februari 1956.
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