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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 22/ 

1973-74 ued anledning av landskapsstyre;t.
sens . meddelande till Landstinget angåepde 
skärgårdstra~ikens utbyggnad på längre 
sikt. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovan an
givna ärende. Utskottet, sou hört lantrådet Alarik Häggblorn, finans
chefen .Åke Ba.Dberg, byråinsenjöt Göran Holnberg och utvecklirigaplanera
re Yngve Mörn får anföra följande. 
AllL2.nt. 

( Landskapsstyrelsen har såsow utgångspunkt för sitt ställningstagan
de anfört att företräde bör ges trafiklösningar soIJ löser dagens pr-o
bleu utan att onödigt binda worsondagens lösningar. Finnnsutskottet 

, I 

vill för sin del lägga särsl<:ild vilct vid att snabbt få frarJ bästa raöj
li&a lrnDL.lunikationer ocl1 de billigaste al ~ernati ven. Utsko·ttet har 
velat se den första feuårsperioden soL1 en tid under vilken de viktigas
te trafikfrågorna borde lösas. Under denna period bör större satsningar i 
kunna göras för att lösa de väsentliea behoven. Från år 1980 bör tra
fiken utgående från de föreslagna investeringarna kunna utvecklas en
ligt då föreliggande behov. Utskottet har i fråga oIJ trafikinriktningen 
utgutt ifrån att tillgodose i första hand ortsbornas behov av gods- ins:n~ 

C,"BTHI:- o!se.rv.ireiraf'ik till och från centralorten och därefter det interna 
trafilcbehovet i skärgården, soLl skulle kunna förena koraIJunerna i högre 
grad än vad nu är fallet. Enligt utskottets åsikt skulle förverkligan-

.( det av denna uålsättnin[S även i huvudsak: .tillgodose turisL1ens behov 
av förbindelser, varför anskaffningarna av J.e av landskaps;styrelaen fö-
reslaG!la snabbgående farkosterna kan skjutas på framtiden. 

Oclrnå övriga investeringar, soo kan tänkas tillkoo11a räknat från 
år 1980 och nvser att förbättra trafiken utöver den av finansutskottet 
fraIJlaeda. grundstouoen kan enligt utskottets uppfattning tagas upp i 
ett senare skede. Utsk:ottet har dti.rför inte heller diskuterat de in
vest0:r::ingar sm:i enligt landsknpsstyrelsens meddelande skulle ske 1980 
eller senare. Av sådana större investeringar son då sannolikt blir : 
aktuella kan dock näwnas behovet av en isgående färja för den interna 
trafiken i södra skärgi. rden. · 

Bude;eteringen. 
I ueddelandet ingår sn.Llmanf nttningen av de föreslagna investeringar

'-' na. Utskottet har ytterligare i salJL.lonhanget önskat beröra b~hovet av 
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a.tt i de k01;:n::.10.nde budgetuppställningarn~ beo.kto.s de olikn investerin,s
typernn. Enligt finansutskottets uppfattning kan icke för de särskil~n 
investerhga.rno. i skär5l_rderi läggas strikta procentti.e11a beräknings
grunder. Ej heller borde t.ex. landsvägsfärjor beh~va in~äknas i an
slaget för vägbyggna.dso.rbeten. Det finns därför anledning att beakta. 
desso. ouständigheter i budgeten för att få frDIJ en överskådlig upp
ställning. Utskottet förutsätter också att investeringarn på fasta 
Ålc.nd icke skall påverkas av de särskilda. behoven inou skärgårdskou-

, 
w1,111ikationerna. och att detta beaktas i budgetupp~tällningen. 

En liknande långtidsbudget sou för skärgårdskoilli:lunikationerna bör 
även uppgöras för.den övriga tro.fiken iDoo landskapet och föreläggas 
i saiJband ned förslaget till årsstat för 1975. 

Finansutskottets ställningstagande. 
Under period I åren 1975-79 nnser utskottet att de väsentligaste 

trafikfrågorna. bör lösas. Utskottets för~lng ifråga on de olika pro~ 
jektens förverkligande frawgår a.v bifoga.de tidsscheua eller 5-års 
budget, vilken bygger på landskapsstyrelseAS uotsvcrande ta.blå i med~ 
delandet. I fr~ga ow prioriteringen har utskottet ansett att denna o.11-
nänt kunde nni:;es på följande sätt: 

Väf)förbindelser.(ingår i 5-års budgeten) 
- 1978 -·-- ·- -

Vårdö-Töftö-Prästö 
Väg till Vareskär i norra Föglö + färjfäste 
Brändö-Torsholwa 
La.ppo-Björkö 

ev. fr2.Lltidn förbindelser -·--··-- ----- --
Degerbyla.ndet-Furuholwsudden 
Väg till Torsholnc. södra udde + färjfäste 
Vö.e; till Seglinge södra udde + färjfi:iste 

Fi:irjor och fnrtygsnnskc.ffnine;a.r. (ingår i 5-års budgeten) 
': .!9]8_ 

Kabelfärjn Prästösund 
Inlösen a.v Tre Måsar 
Ersättning Seglingefö.rja.n 
Lnndsvägsfärjn Åvc.-Juruo-Osnäs 
Kubelf~rja Björkö-L8ppo 

~v~f~_gµ~iag_q!_ls~nffnin~r , 
Snabbgående farkoster v 

Isgående färje för interna trafiken i södra skäreården.(S.k.triangel
trafik). 
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Norra. linjen. 

Fino.nsutskottets uppfattning är liksow landskapsstyrelsens att t;a
fikbehovet bäst tillgodoses genou kortruttsfärjor. Utbyggnaden i Br~ndö 

borde d:irför ske fortast oöjligt och i snabbare takt än den av lo.nd,,. 
sl{a.psstyrelsen förutsatta.. Utbyggnaden av vägen Brändöby-Toi'sholna 
OiJöjliggör ej heller andra lösningar so.IJtidigt so:o den på sikt tord~ 
vara. den biiligaste. Beträff:mde fråt:ob ou HULlnelvik eller Långnäs fi!OlJ 

sluth~n på norra libjen har utskottet givit företräde för Huraoelvi,. 
Genoo den förkortade rutten frigörs Tre Måsar och kan insättas på d~n 

trianeelrutt SOD föreslås för aen interna. trafiken. Den för linjen 
Juroo-Åvo.-Osnäs planerade färjan torde fylla sin uppgift även oo stor
leken IJinskas i förhållo.nde till·landskap~styrelsens förslag. 

Södr~ linjen •. 
Utskottet oufnttar la.ndsko.psstyrelsens förslng beträffande Kökar

trafiken. Ett färjfäste i Norra FöGlö skulle enligt utskottets uppfo.tt
nine även nlterno.tivt kunna angöras av us Käkar. 

Alterno.tivet att leda Kökar-Sottungo.tro..fiken över Föglö skulle 
ställa oued~lbara 1-crnv på utbyggnad av Furuholwsleden och fordra o.n
sko.ffnine nv en ny fö.rjn so.ut troligen även dubblering ci.v färjan De
eerby-Svinö. Alternativet är dyr~re ~n det föreslagna. och skulle 
dessuto:~: förs~~;1ra tro.fik:en till Sottungo., jäwte Husö och Kyrkogårds~ 

· ocksa 
Fördelen för Köko.r liksou ti.ven Föelö ti.r jl.;frå(So.so.tt. Utskottet note-

rar oclcs5. att a.e berörda lw:J:_;unernc~~ Sottm1t)J. och Köko.r, i 'detta full 
~~r enot en dragning av trafiken över För:;lö. 

IDtern trafik. 
Den interna trafiken skulle kunna tillgodoses genera insättande av 

Tre Måsar på en rutt Långnti.s-Bereö-Snö.clttl;_Sottunea-norrå Föelö• 
Långntls. .Den· gör sawtic1it.;t kunna trafikera på Åbc~ and. 

Den internG tro.fiken förutsätter ett färjfäste i norra 
Föclö. DettG färjfäste skulle inte binda o.ndro. lösningar i frruJtiden 
då den behövs Li.ven frni.1deles för den interna trafiken. OrJfo.ttningen 
och utby13gnnden nv den interna förbindelsen nello.n skärgårdskouounernc. 
blir i fortsättningen beroende nv utvecklineen o.v bl.a. skolfråeorna. 
Utsl<:ottets förslac; skullo dock tillgodose kraven i fråga. ou tro.fik 
uven till en central skärg&rdsskolG i Kuolinge. Under utbyggnadstiden 
då Tre Håsnr är bund~n till sin nuvnro.nde rutt borde enligt utskottets· 
uppfattning för den interna trafiken ':·:chartras en lä.uplig färja. 
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Med htinvisninG till det ova.nsa.gda får utskottet vördsnot föreslå 

ntt Lc.ndstincct uåtte oufattn försll\
cet c~cående skäreårdstro.fikens utbygg
no.d ned de o.v finansutskottet föreslagna. 
.~ndringa.rnn. 

Ma.riehl'..l:ln, den 11 septewber 1974. 

Bila.Gor: 

På fina.nsutskottets väBfl~r: 

Runa.r Wilen 
ordförMde 

Henrik Gustafsson 
sekreterare. 

Skiss över tra.fiksitua.tionen 1979 enliCTt fina.nsutskottet 
Ta.blå över sjötrafikens drifts- och investeringskostno.der 
5-års budcet för skärGårdstra.fiken 
Tidssche1::ia för trafiken 1978 beträffande vissa färjlinjer 
Orienterineskarta. 

N"ti.rvo.rnnde i utskottet: ordföranden lifilen, viceordföranden Elwer 
Jnnsson sant lednuöterna. Lundqvist, r.fattsson och Friberg. 



Till först vill jag komma med en rättelse i betänkandet som jag !\Till 
få antecknad i protokollet. 
På sid. 3 under rubriken intern trafik har bl. a. omnämnandet av 
Husö, Kyrkogårdsö och Kökar fallit bort • Varför hela första stypket 
fått en olycklig formulering. Första· stycket bör alltså efter 
f.ut. rättelse få följande lydelse.: jag cit: 

. ....,, ... ,.,_.~,.,. tlloill'l z.....,.~,~~~U~-~~,,..,~~t.~~"'~"'ii~~'*'"'~\it!J.:./-J>;.tF«-"'"''"'-''·','t-;.'-·"~;..~w:(~'"] 

\·-.."Den interna trafiken skulle kunna tillgodoses genom insättandet 
\ av m/s Tre Måsar på exempelvis en rutt Långnäs - Bergö - Snäckö -

Sottunga - ~usö - K~r~~~ftsö - KJ:ili.är samt Norra Föglö. 

I . 

Här måste._ dock tr:fikbehovet på stamlinjen Kökar - Sottunga • Norra 
"" -• • • • ,.,.-••''-<'•••<>-••~-..- ""• "'••>-~·--·~·.t<-._.,, .,•r-. • ""'"; • .. : • • ~., .• ~~- ••. • • 

Föglö - Långnäs f0rst tillgodoses. 
rULc~~ .M~~! bör ~~~t:i..dig·f,"' .. til1sammans med m/s Kökar, efter behov, 
kunna trafikera på Åboland. 

• I 

r . 

) ' ' 



TRAFIKSlTUATIONEN ÅR 1979 

enl. finansutskottets förslag sept.-74 

· •. 
~ Simskäla 

Fiskö 
. I 

Biörkö 11. · 
"" ~· rlpf>O~ T.vx·sholrria 

l ~· , Asterholma . .._.---:.:- - /' . 

Prästö KUMLINGE 

..•. 

Långnäs 

Svinö Husö 

Kyrkop;årdö 

;. 

KÖ KAR 

I • F r _ 

[' '; "1., l .. :: :' •.;:, - :i 

r 

•/ 

I I 
I I I rrt 

I I I I 
I TT/ 

" 

/{/ 
7 / 

ms Kumlinge 
ms Kökar 
ms Tre ~!åsar 
.n::; Lc.ind svä!;sfär ja 
övriga färjleder 

~~~- .landförbindelse 

Osnäs 
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Tablå över SJÖTRA.FIKENS .;;..;;....;..;. ___ ,.;.._..-.;___...;,;......,;..;.:_ . 

"driftkostnadPr för nuv;:irancte trafik ·--·-----
driftsknstn~der 1979 -

invester:inµ;ar 1975-78 

enligt 1973 ·års ,,risnivå, milj. mark. 

NuvArande Trafiken enlii t: 
trafik, f'inansntsk. :Meddelande nr2; 

Färja el. förbindelse drift drift J ~nvest drift linvest, 

Färja Åvn-Jun~io-Osnäs 
I 

D:o Humm0lvik(Långnäs)-Ösnäf 

ms Tre }1;'; sar 

ms Kökar 

ms ~rirslan,FögJöJ.injPn 
r· 

li g~:en 1 Sj ms 1(h:. a 11 

ms Vårdö, Vårdö 11 

ms Reservfärjan 11 FöglÖ 11 

Prästö-Töftö, kabelfärja 

Björkö-Lappo, Il 

I 
1,5 
0,65 

0,7: 

0,22 

0' 115 

0,20 

Asterholma-Lapp~(ms V&rdö) 

Åvaströmmen, kabelfärja 

SC'glinge-Snäc.kö,kabclfärja-~ 7O,15 

Embarsund, kabelfärja o, 07 ' 

Förbitidelrebåtar, övrig 

1 .. <'ctt r·1x) s <ar g.31'."' ra 1. { 0,5 

0,75 

0,20 

0, 12 

0,09 

0' 30 ( 
0,09 

0,09 

0,07 

0,5 

6,o 

1, 0 

1,6 

0,50 

0,60 

1,5 

1 i-.0 

o,·65 • 

0,75 

0,22 

0,20 

0, 12 

0,09 

0,30 

0,09 

O,C'f) 

. 0' 0'/ 

0,5_ 

9,5 
1;,.0;. 

i 

1,6 

0' 50 ! 

0,60 l 

S:aabbgåeTJde farlrnst +-~~--~+-~----1~--~--i-·~0~~·0~7,l,,..l __ l,2 
Sti:mna lrnstn .. 

ms Ku.: 1linge 

4,49 

1,50 

4,83 

1,50 

9,70 '5,65 14,,40 

1,50 

Anm. 

19711 : 1, 0 ' 

j 

197 11:O,5<? 

Frigående f8.rj~1. Jv.rmo

Åva-Osnäs 0,20 2,0 förut.sättes 
enl. utskott. 

5,99 ?),33 j 9,70 7,35 16,40 

- · x) Vissa av lands1capet upprätthållna eller stibventionerade rutter faller 

bort under tidsperioden men behov av förbättringar t.ex. i norra skär~ 
gården fordrar bibehållet anslag. · 
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5-års budget för investeringar i ski.irgårdstrafiken. 

· Projekt 
Vä.ear och haanar 

~ Vardövägen 
D: o bro 

Dykdalb~ :i..:nklinge 
Färjfä.ste, Björkö 
Fö.rjfäste Husö 
Fiirjfiiste o. väg 
.Asterholwa 

Färjfäste, Bergö 
Dykdalb 2 Sottunga 
Väg o.färjfäste Lappo, 

B ... l .. Jor .. ::o 
Vö.g TorsholLm-Brö.ndö 
Fö.rjfö.ste Hur.1rJel vil:: 

Kostnad 

2,0 
6,5 
0,13 

0,13 

0,25 

0,7 

0,5 

1975 11976 
j 
I 

0,5 l 1,0 
' 3,0 :2,0 

I~ I o,25t 

I I 
I 023 !0 24 

10.25 

11977 
I 0,5 

I 0.13. 

I . o, 25 J o, 35 
I I i 025 ,1,Q ',l,5 i 1,5. l 

~~ I I 

10 2 1 I 0,4 

1979 11980 

Väg-o,färjfäste Vargskär 
Div.investeringar 

i ! I: 0 ! 35 .,I 

I I . 

2 2 0 , I Q p 4 I Q, 4: 1 I 0 z 4 i1 0 :4 I 0 r 4 l 
I I ;; 

!€:_tl_or ocl'\_ fartyg 

Hs Tre Ilåsar 
Ersnttning Seglinge 
kabelfärja 

Landsvägsfärja Åva~Juruo
Osnäs 

Kabelfö.rja Prtistö-Sund 
D:o Björkö-Lappo 

2,0 

0,6 

0,5 

======1Q~1Q==~==~~Q= ==~==t=J~~Q1L~~§Q~~=~t==== 
Kostnader totalt 1975-79 §§~~~==J==g~§~ g=§~=1=b=~~d=f~~Qj=Q~~=~==== 
1973 års prisnivå: wilj.wark. 

FlyGf;_a t · · 
. - Kur.:.·lince 

. ,.~ "';..~""'"" ... 
Eventuella investeringar 1980-. 

- Vö.g Furuholwsudden 
- snabbg:lende far!rnster 
- Väg TorsholBa s-udde + färjfäste 

" Seglin~e s-udde + färjfii.ste. 
Dessa vö.gförbindelser skulle utföras i· syfte att förkor.ta sjöpassen 

~h därigenoo inverka oinskande på driftsbudgeten. 
Dessutoo tillkonner \Ulder .. 1980-talet förnyelser och ersättnine;aJ1 ·av 

,~ förslitet uateri~l. 
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Tidsschema för trafjJcen 1978 betr. 
Hummelvik-Torsholma , .. 

Åva-Jurrno-Osnäs 
.. 

~ s. ~ .. _Jnj;.ern triangeltrafik 

., ·.' 

Åva 

., .~ 
• . 

cd 
(I) s Q) 

hD bD ~- ~". Fiskö i:: i:: 
:o ·rl •rl 0 .Q 
'cl ri ri Pi Cl) 

H V s Pi H 
•CO ~ ~ cO 0 
:> H E-1 

4.00 5 zo . 
~·7 

10.00 8:)o~ ---------'1.1.00 ~ 12.30 
. -----···---"*-~ .. -

17 0 00 1 ?~_?_Q_=:;:::::::-:-
1B.00~9.30 

. 2-;-)-0 
24.00 ---·-~ 

cO 
lli bD Cl) 

:(1) :o s:-~ :cd 
i:: 

6.50 
7.00 

13,50 
111-, 10 

20.50 
21.10. 

:p :o ,!<1 ::s 
·b.'.> bO () .j..:> bO 
p H :ro 

•m (l) i:: 

12.30 

Alt. 
16.15 ___->----

20.45 
21.15 - -

.j..:> 
0 

i:: 
•cO 

16·.3Q 
16.45 

- - 01.00 ·-. 
s.k. triangeltrafik 

. --

Åva Jurmo Os näs 

6.00 5.00 

8.00 
9.00 

10.00 
11.00 

12.00 
13.00 
15.00 

16.00 
~----:;:;> 16 •. 30 

17.30 
18.00 

19.00 
·20.00 
22.00 

-- 23.00 

Tor.:::nolma 

I Kumlingo 

Snäckö 

Långnäs 

Vargskär 

Set tunga 

Husö 

Kyrkogårdsö 

Kö kar 

. ·'· '1· 



Orienteringskarta. 

-
Färjfästen i den ålä:udska 
skärgårdstrafiken. 

./ 
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