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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 8/1960 med 

anledning av landstingsman Valter Nordas 

mcfl:s hemställningsmotion om anslag i till

läggsbudget för 1960 för anskaffande av en 

isbro för trafiken över isrännan mellan Föglö 

och fasta Åland (6/1960). 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstin

get inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört 

vägingeniören Bo Wilenius, härmed vördsamt anföra följande~ 

Den nuvarande isbron för trafiken över isrännan mellan Föglö och 

fasta Åland har icke tillräcklig bärkraft och torde dessutom bliva för 

kort om isrännorna för den nya bilfärjetrafiken bli bredare. I Gustafs 

har man numera övergått till en färja över isrännan, som drages av en 

på isen monterad förbränningsmotor. En sådan färja är givetvis obero

ende av isrännans bredd. Då ett fartyg närmar sig isrännan, drages 

hela färjan upp på isen bredvid rännan, varför någon utbuktning på 

sidan om rännan icke erfordras för färjan. Vägingeniören Bo Wi lenius 

anser, att en färja med en bärkraft om 4 ton bör förslå med hänsyn 

till isens bärkraft och beräknar kostnaden för anskaffande av en sådan 

approximativt till 1.000 .000 mk. Utskottet anser färjor av denna stor

leksordning tillräckliga. Föglöfärjan borde placeras i närheten av 

Skarpskär, där isrännorna för Degerby-farleden och den djupare norra 

farleden förenas. En likadan färja blir erforderlig för förbindelserna 

mellan Kökar och Sottunga med placering invid Buskskär. Utskottet emot

ser, att landskapsstyrelsen i budgetförslag upptager erforderligt an-
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' slag för anskaffande av två l ämpliga isfärjor i så god tid, att de I 

kunna insättas i trafik redan under inkommande vinter. 11: 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget mått e h"emställa hos landskaps

styrelsen om utredning angående isfärjor för tra

fiken dels mellan Föglö och fasta Åland dels mel- · 

lan Kökar och Sottunga samt om upptagande av er

forderligt anslag härför i förslag till tillägg 

till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1960. /'\ 

Mariehamn, den 18 mars 60. ~ I 
På fina vägnar: ( / 

, ennart Ma tt on. ~ ~tfrr.-
Närvarande i utskottet: ordföran en Lennart Mf tsson, viceord öran

den Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Dani lsson och Gunnar Hägg
blom. 
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