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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1975- 76 med 

anledning av ltm Karl Sundbloms hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om utverkande av 

tillstånd att överbygga farleden mellan Degerby 

och Gripö . 

Landstinget har över ovan nämnda hemställningsmotion inbegärt finansut

skottets utlåtande. Utskottet som i ärendet hört överingenjör Anders Lind

holm får anföra följande . 

Det i hemställningsmotionen nämnda projektet med väg från Degerby över 

Gripö till den så kallade Furuholmsudden förutsätter att den allmänna far

leden genom Spetalsundet överbygges . Detta förslag har i diskussionerna 

om skärgårdstrafikens utbyggnad framförts så~9m eti alternativ enligt vil-
vasentllgt 

ket trafikkapaciteten mellan Svinö och Föglö15kulle.kunna förbättras utan 

ökning av färjtonnaget. För den nämnda bron över Spettalsundet fordras vat

tendomstolens tillstånd. 

Vägalternativet är inte medtaget i landskapets långtidsbudget eller i trafik-

planen för skärgården, vilka vardera omfattar tiden t .o.rn . 1979. Någon 

projektering rörande vägprojektet och bron har därför hittills inte utförts . 

Projekteringen av :fiö;r];'lihdelsen::·heräknas ta t. ·.l. år. Al temat i vet bör enligt 
utskottet övervägas vid trafikplaneringen för nästa femårsperiod . 
För ansökan till vattendomstolen bör projekteringen i princip vara utförd 

och brokonstruktionen i huvudsak klarlagd. Med beaktande av den snabba 

utvecklingen beträffande tekniska lösningar för brokonstruktioner vore det 

enligt utskottets uppfattning för tidigt att redan i detta skede begära 

tillstånd till överbyggande av Spetalsundet då ekonomiskt fördelaktigare 
I! 

I 
tidsbegränsat, varför en närmare tidsangivelse i planeringen borde föreligga I · 
lösningar senare kan framkomma. Dessutom är vattendomstolens tillstånd 

innan tillståndet sökes. Därefter anser utskottet att sådant tillstånd 

givetvis bör sökas i god tid före förverkligandet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte förkasta hemställnings- I ' 

Mariehamr , den 16 decemb~ ? 

På c~skot:et .~r: 
~.,,~§Il . ~~ L 

ordföran ./ ,· enrik usta sson 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet :ordföranden Häggblom,viceordföranden Eklund samt 
ledamöterna Elmer Jansson, WikJ_öf och Söderström. 


