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LANDSICAPSSTYRELSENS MEDDELANDE till 
Lnndstinget angående skärgårdstrafikens 
utbyggnad på längre sikt. 

" 

" "' 

1. Trafikutvecklingen. 
De geografiska förhållandena och näringf;31ivets struktur kräver en 

kraftig och målinriktad satsning på skärgårdskommunikationernas ut?ygg
- nad. Landslcapet har också under de senare åren gjort betydande sats

ningar genom utbyggnad av skärgårdens vägnät och genom insättande av 
.. bilfärjor som är speciellt konstruerade för de krävande skärgårdsför- , 

hållandena. Den första. färjlinjen startades år 1957 med m/s Föglö, och 
år 1962 inledde m/s Vårdö sin trafik. År 1963 insattes reservfärjan 
under sommaren på linjen Föglö-Kökar, och åren 1963-72 subventionerades 

,m/s Skärgårdsf~i.rjan för trafik på linjen Hummelvik (Långnäs)-Kumlinge-: 
Brändö-Osnäs. ,År:l965 inköptes den begagnade färjan m/s Ejdern som tra
fikera.de linjen Kökar-Sottunga-Svinö. År 196( insattes m/s Kökar, på 

/ 

linjen Kökar-Sottunga.-Långnäs? och år 1969 fick Seglinge färjfärbindelse. 
År 1970 sattes m/s KUmlinge in på rutten Långnäs-Kumlinge-Brändö-Osnäs. 
Samma år köptes en begagnad färja för Simskälatrafiken. År 1971 insat
tes m/s Grisslan på Föglö, medan m/s Klara subventionerades för linjen 
Långnäs-Föglö-Sottunga-Kökar-Åbola.nd. År 1972 hyrdes m/s Tre Måsar och 
'sattes in på nor~a och södra linjen med kombination till Åbolnnd. För
utom färjlinjernn upprätthålls subventionerad motorbåtstrafilc i flera 
kom.'Uuner. Den snabba trafikutvecklingen illustreras t.ex. av trafiken 
på Föglölinjen: 

År 
1959 
1969 
1973 

Passagero.re 
30.000 
72.400 

125.328 

Fordon 
6.000 

24.537 
46.815 

De tra.fikformer som bör tillfrcdsställns är å ena sidan den externa 
gods- och ·pnssngero.rtra.fiken och å andra sidan den interna trafiken 
mellan skärgårdskommunerna. 

2. Trafikplaneringen. 
Rcdo.n 'tidigare har helhetsbetonade trafikplnner för delar av skär

gården ut~rbeta.ts av trafikavdelningen, Brändö kommun samt utveck
lingsdelegationcn. I utvecklingsdclegutionens betänkande III, som 
publicerades hästen 1972, ingicl{ e'tt förslag· till en helhetsplo.n för 
skärgårdstra.fiken. Landstinget har i olika. so.mmo.nhnng efterlyst kost
no.dsberälmingar och utvärderingar o.v denna trafikplan och av andra 
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~ alternativa. lösningar. Landskapsstyrclsen tillsatte den 7 februari 1973 

,--. 

en nrbetsgrupp för utredning.av skärgårdstrnfiken. Till medlemmar i 
arbetsgruppen utsågs Anders Lindholm (ordf.), Göran Holmberg och Yngve 
Mörn (sekr.). Den 10 november 1973 presenterade arbetsgruppen en mel
lanrapport till lnndskapsstyre'lsen, och i februari 1974 framlades en 
bakgrundsrapport innehålla.nde kostnndsberttkningar~ trnfikstntistik och 
övrigt bakgrundsmaterial. I mars 1974 överlämnades slutligen arbets
gruppens alternativa utbyggnadsplaner för skärgårdstro.fiken, i vil~a 

· ingick tre olika alternativ för utbyggnnde11 1975-86. Lnndskapsstyrel
sen sände bo.kgrundsrnpporten och trnfikpla.nen för utlåtande till skär
gårdskommunerna, Sunds kommun, Lumparlands kommun, slcärgårdsnämnden, 
planeringsrådet, utvecklingsdelego.tionen och projektgruppen för skär
gårdsturismen. Skärgårdsnämnden ho..r i sitt svo..r hänvisat till sitt, 

. detaljerade utlåtande över utvc:cklingsde"bgo.tionens betänkande III, i 
villcet nämnden uttömmande behandla.de trafikfrågorna. Ett sammandrag 
av samtliga utlåtanden samt skärgårdsnämnd~ns utlåtande över betänkande 
III har bifogo..ts detta meddelande. 

3. SD.Illrnc.nfo..ttning o.v o.rbetsgruppcns tre alterno.tiv. 
Arbetsgruppens alternativ I går i stora dro..g ut på att den norra. 

linjen skulle tro.fikero.s av kortruttsfärjor på linjerna Hummelvik
Kwnlinge-Torsholmn södro. udde (rJ./ s Kumlinge och m/ s Tre rfäsa.r) och 
Jurmo-Åva.-Osnäs (nybygge), och trafiken lcdns över Brändö lrnmmun sedo.n 
vägnätet där är utbyggt. Hummelvik kunde tns i användning först sedo.n 
Vårdö-projektot är klnrt. Björkö och La.ppo sammanbinds med väg och ka.
belfärja., och bilbäro.nde färjor sät:ts in på linjerna Kumlinge-Enklinge 
och Björkö-Lnppo.,.Aste.rhölm'::-,. Don södra tro.fiken går såsom hittills på 
linjen Kölca.r-Sottunga-Långnäs, mcdnn en utbyggnad av vägnätet· till Fu-

. ruholmsudden och ett färjfäste där skulle förbättra tra.fikförhållo.ndeno.. 
för .Föglös del. Såsom tidiga.ro skulle Åbolo.nd trafikeras, men Pa.rga.s 
skulle utgöro. ändhrunn för tro.fiken. Prioriteringen av projekten i al
ternativ I är följo.nde: 
A. Vägförbindelser 

l)Vårdö-Töftö 
2)Brändö-Torsholma. södrn udde 
3)Lappo-Björkö 
4)Degcrbylc.ndet-Furuholmsuddcn 
5)Jurrao-Fågelholm 



~ - B. Färjförbindclscr 

l)Inlösen nv m/s Tro rlåsnr 
2) N"yby ge;e Jurmo-Avo.-Osnä,'3 
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3 )Nybyc;gc (knbelfärjo.) Töftö-Prästö· 

4)Nybyggc för dubblering nv Föglötrnfikcn 

5)Hybyggo Enklingc-Kumlinge 

6)Hybygg0 för Sottungn och Köknr samt för tvärgåenc1e trafik 

Al torn.:::tiv I so..mirmnfa.llcr i huvuddrag med tra.fikplonen i betänkande 

- . III ~ men på gru:-nd n-r redcriernns bristande intresse för en nngö:"ing 

i Sottungn ho.r arbetsgruppen skjutit fra.m t:::.."1kc:1 på en centrnlhc:.."r.111 j_ 

Sottungn. Like.så hn:::- o.rbe·~sgruppvn tngi t fnstn på Kö~{!lr9 och Sottu.nga. 

kommuners åsi.Jtt·Jr cmgåendc den södra. tro.fil-cens uppläggning och ä.t~::fc·~:

rekommendernt en fortsättning nv den hittilisv~rcn~e trafikuppläggningen. 

Alt:eJ:nn~i.2..1..:);. skiljer sig från alt8rnnti"r I genom ntt Långnäs ~kulle 
utgöra. ccnt:;:a.J.hcun:n för skärgården och sål11ndn ocl;:så vnrn U.ndhnron båa.c 

för norro. och södro. rutten. D-::tto. nlterncti v förutst:. th~r en genomgåend·~ 

bo.stro.fik mcllnn I·ångnäs och Osnäs komplettcro.d med återsticknre. För 

att lättn trycket på färjorna. under högsäsong föreslås att en snnbt·· 

gående farkost för persontro.fik sätts in år 1978. OrC.ningsföljden för 

invcster:lngo.r110. är i det stora. helo. d1.:ns:.:unmo. som i nl ternativ I, för

ut.0m .'.'.'..tt p:cojektet Björkc.5-Lc.ppo 12.gts tidigo.rc och n:L:t. utbyggnac.stcJ.<:trJn 

för projektet Torsl10lmo.-Brä:ndö ho.r setts mcr.'.:1. realistisk. Vld'.lre bec.lc

tas inte m:rnlng för färjfästcn på södro. Torsholmo.. och :i.. Ht'!mmelYik. 

Slutmålet för ::lte~n2tiY IIl. är detsc.mrno. som fö:.:- nlterno..tiv Il, men 

för o.tt förbättr~ trnfiksituo..tioncn under sommnrmånndernn och för att 
erbjuda. loko.lbefolkningon snnbbcrG trnnspo~te~ föreslås en fördubbling 

c.v den snabbgående tr::i.filccn i jämförelse med nl terno.ti v II genom a.tt en 
! 

mj_nd:::-e :fc.rkost enslrn.:ffn.s år 1979 och en större år 1980. 

Arbc"tsgrnppcns trG o.l ternntiv komplettcro .. 'J med förslng till låntr~ids

budgeter. Lå.Jg"tidsbudgeternu ingå:<: som bilo..gor i arbetsgruppens s1ut

ro.pport. :ce :1r1ign slut.strnmor:in i <le ox-C.inn:::-ic långtidsbudgetcrna 

uppgår ti11 drygt 2 miljoner mk, och toto.lsuL1rnor110. för hela. perioden 

1975-86 öve:i.:-st.5-ger 45 milj .mk i 1973 års penningvärLle, varnv li tst 
.mindre än hälften är föreslngna som extrnordinnrie projekt • 

.h._ LD.I:;.~§1C9;P.§. s tz,r0 l 3 Gn gi s t.älln in gs to.go.:q_~l~..!. 
Ln:ndsk~pss-cyr2lsscm ho,r hc.ft snmma. utgångspunlct för sitt ställnings

tr.go.ndc SC':::1 plo..nc:cingaråa.ct a.n:E.'ö:;:-t i s"i tt utlåto.nde, nämligen att 

fö:;:-12trt.tdc ti:i:c ges åt trnfiklösninga.r som lösGr do..gC;;ns problem utnn 

c.tt onödigt bindo. rnorgondo.gcns lösningar. Många. tro.fiklösningn:;:' Ei.r 

') nv den a.rtcn ct·~ de kräver försökstrnfilc innnn slutligt beslut kan 
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fc.ttns och innan de berörda komrnunerno. nnser sig lcunnn to. defini tiY 
ställning. ~en fortgående tekniska titvecklingen gör också att nya. 
innovationer som väl kunde tillämpas i skärgårdstrnfiken i avgörande 
grc.d kll.n påverka grunderna för tro..fikuppläggningen • 

Lc,ndsknpsstyrclscm baserar sitt ställningstngnnde på en ingående 
principdiskussion om den framtida. trafikens utbyggnad, efter villcen 
de enskilda projektens nngelägenhctsgra.d diskuternts. Lnndskapsstyrel
sen hnr valt att utgå från arbetsgruppens alternativ II då bifog~de 
förslcg till långt~dsbudgot utarbetats. 

La.ndskc..psstyrelsen nnser att de knnppa. resurserna framtvinga:!:' ett 
framskjutande o.v frågnn om en ccntrnlhruan i Sottunga, lilcsom också 
frågan om en inlösen av Längnäs. I stället anser lnndsknpsstyrelsens 
majoritet ntt mnn i försökssyfte borde ordna kombinationstrafik ut till 
skärgården från de färjturer som redainu angör Långnäs och har bl.n. 
för detta. ändamål föreslagit inköp av en snabbgående farkost år 1977. 
Under de närmaste åren skulle mnn då erhåiln erfarenheter nv en dylik 
turisttrofik, och man kan sedan ånyo ta upp frågan om en centralhamn 
i Sottungn eller eventuellt nrrendc eller inlösen nv Långnäs hamn. 
Lo.ndsko.psstyrclsen ho..r dock inte Cbservero..t medel för detta ända.mål i 

bifogade långtidsbudget~ 

Frågo..n om Hummelviks frnmtida. fu11ktio11 ko.n nvgörns sedan vägen över 
Brändö och Vårdö-projektut färdigbyg;gts och provtrnfik enligt arbets
gruppens o.l tcrno.ti v I genomförts. Medel· för fiirjfästen för Hummel vik 
och Torsholmo.. södra udde hnr därför intu observero.ts. 

Lo.ndslc:::psstyrelsens ma.joritet nnser o.tt Köko.r-Sottungn-trnfiken fort
sättningsvis bör gå över Långnäs och inte över Föglö. Också frågan 
om ett färjfäste på norra Föglö beror · på var centrnlha.mnen för skär
gården slutligen blir, varför medel inte observcrnts för ända.målet. 

Den g0nomgäende tro.fiken från Långnäs på norro. rutten passerar tätt 
förbi Vårdö-Bergö. Efter dut ntt Vårdöfärj3n erso.tts med en knbelfärjo, 
är det en nödvändighe.t ntt några do.go.r i vccko.n a.nlöpn Bergö med de 
förbipo,sserande färjornr.. För att .snnbbt få förbättrad trnfilc på Bergö 
har lnndslco.psstyrelsen i bj_fogo.de långtidsbudget år 1976 upptngi t 
250.00D mk för fä.rjfästc på Bcrgö som möjliggör o.nlöp nv de större 
färjorno... 

Den projektcr~dc skurgårdsfärjnn är plo..nernd o.tt insättas i .tro.fik på 
rutten Lå11gnäs-Os11äs för o..tt frigörn m/s Tre Måsa.r för södra. rutten, 
åtminstone till dess försökstro..filc inletts på rutterna. Långnäs-Torsholm 
och Jurmo-Åvo.-Osnäs. ·Färjans storlek är en något förstorad typ av m/s 
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' Grisslcu1 försedd mod vissa pa.sso.ger.a.rutrymmen över bildäclc. 

Det gälla.nde bcreboa.t~chnrtor l<:ontrnlctet för· m/ s Tre Måsar belasto.r 
lnndslw.pet med c. 700. 000 mk/år i ko.pi tnlkostnc.der utöver norm::i.ln 

. drifts- och repb.rntionsko$tnndt?r. Kontraktet ger lnndsknpet rät.t att 
acne.st inom tre år efter kontrnktots teckno..ndc eller före augusti 1975 
inlösa m/s Tro :Masl:'..r. Lnndskapsstyrclsen har konstaterat att en förny
else av kontraktet för m/s Tre Måsar skulle vnra oekonomisk, varför 
lnndskapsstyrciseri ni1ser att i en tilläggsbudget innevarande höst borde 
upptas ha.lvn beloppet för inlösen c.v m/s Tro Nåsa:ri och det resterande 
beloppet i ordinarie budgeten för år 1975. 

På grund nv den säsongbeto11nde. storn belastningen på färjorna. och be
hovet av snnbbn tr011sporter för loka.lbefolltningcn och för turister 
har la.ndslcnpsstyrclscn i. lång~idsplo.nen upptagit medel för en mindre 

' . 
sno..bbgåcnde f~rkost år 1977 och en större snabbgående farkost efter 
år 1980. Dylika fnrkoster k011 mot skäliga o;v.gi:t'ter göras sjä.ivbäraride 

. ved gäller driftsköstnc.dernn, 

Prioriteringen i lcndsknpsstyrelsons ställningstagande är följande: 
A. Vägförbind2lscr 

1) Vårdö-Töftö 
2) Lc..ppo-Björkö 
3) Brändö-Torsholma. 
4) Dcgorbyla.ndet-Furuholmsudden 
5) Jurmo-Åvc 

b. Färjförbindclscr 
1) Inlösen c.v m/s Tre Måso.r 
2) Ersättning Seglingefi=i.rjo.n ··' 
3) Skärgardsfärja. 
4) Snc..bbgåcndc farkost I 
5) Ersättning Viggen 
6) Snc..bbgåcndc farkost II 
7) Ersättning Tre Måsnr 

I övrigt hänvisa.r lo.ndskc.psstyrelscn till-bifoga.de förslag till 
·långtidsbudget för skärgårdstrnfikcns utbyggnad. 

' i 
i 
' ~ 
! 

fi 
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5. Finansieringen. 
- -- I so.nb~nd med diskussionerna i lo.ndsko.psstyrelse och lo.ndsting om 

• fina.nsicringen a.v Vårdöpro j elctut hc.r frågc.n öm vilka anslag som sko.11 
betrclcta.s som cxtra.ordin2rie och vilk1 som skc..11 vo.rc. ordinnrie ingåen
de dryftc.ts. Härvid intog lundstingct den ståndpunkten ntt Vårdöpro• 

. ' 

jektet sko..11 finn.nsi0ra.s otdino.rie vägen. Lhnd.ska.psstyrelsen ha.r nu i 

detta. cvsecnde speciellt diskuternt frå.gn:d om f'ina.n.sieringen a.v den 
nya. skärgårdsfärj·o..n och ersättare för m/ s ~re Måsa.r, men lo.ndsko.pssty
relscms mc.jori tct a.nser a.tt också dessn p~ojekt bör upp.tas i ord:ina.ric 
budgeten. Den storn sa.tsningen på slcärgården får enligt la.ndskapssty
relsens åsikt inte innebära. en a.vma.ttning a.v utbyggna.dstakten för de 
fa.ståländsko. vägpro jekt011. 

Lo.ndmca.psstyrelsen a.nser ntt utbyggn~den a.v skärgårdstra.fiken med 
hänvisni11g till våra. särf örhålla.nden borde lcunna. ske i den ta.kt som 
c.nföros i bila.gdn långtidsbudget, där lcostnnderna. beräkna.s enligt 
nuva.r~nde prisnivå. 

Mo.richa.rrm, den 23 o.ugusti 197 4. 

Ln.ntråd Ala.rik Häggblom 

Överingenjör Anders Lindholm. 



?rojekt .• . -
räge.r och hamnar . "'( 

·' 

lårdqvägen (bc.nk~r.oc!f ramper) 
Il - (bro-konstr. )~ 

Dykdalb Enkli:'lge 
Färjfäste Björkö 
~ärjfäste Husö 
-~ärjfäste Asterholma 
'S.rjfäste Bergö 
1ykdalb Sottunga 
=abelfärja Prä~tösund (?J., bilar) 
äg Lappo-Björkö inkl. kabelfärja 

läg Torsholma-Brändöby :_'.: 

Yäg Furuholmsudden 
Väg Jurmo-Åva inkl. kabelfärja 
Kumlinge flygfält 
Div. invest. 

, 
\. vägu-cr. 

Fartygs anskaffningar 
!'1. s. Tre Måsar 
Snabbg. farlcost I 

. ' 

beläggn. 

.. 

m.m.) 

~:rsättn. s'e"giinge,färjan. (kabelfärja) 
' ~ '· . . 

,kärgårdsfärja (priset efter best-72 
~ev-77) 
~rsättn. Viggen 
3nabbg. farkost II 
Ersättn. Tre Måsar 

Kostnader totalt 

.. 

Kostnad 1975 1976 1977 1978 1979 1980- Anm, 

I ..... 

2,0 0.5 1 '0 0.5 
- . ·- .• --· ... 

6,5 3.0 3.0 0.5 
0,13 0 2 13 
0,13 2.iJ.2. 
0,25 0 2 25 
0,7 I 0,7 
0,25 0 2 25 . 
0,13 • 2.iJ.2. 
1'6 .. 0.8 0.8 

-
1'2 0.6 0.6 

-
' 4,5 .. 0.5 1 . 0 3.0 End. 

5,0 5,0 
2,5 b.2. 
0,4 0,4 
2,0 0,4 0,4 0,4 0.4 0.4 0,4/år . 

27 2•9 I 4 41 
i==~~====t====~=== 

4 78 i:::-1.. ___ 2,0 
~===== 

2,:? 
I::==-'=== 

2 9 !==!:=== 1Q2~±Q.d:f år i= ________ 

2' 0 - .. 
1·~ 2 -- -· . 

0,6 

9,5 

-----

1-z.L 
Q.&_ 

1 '5 3.0 

- c ~ -·· .... 

5.0 
2,0 2,0 

4,2 , 4 2 2 

9,5 2.z..2. 
~9,0 1,0 1,5 4,8 5,0 15,7 
======== ======== ====== ====== ====== ======-·:-::====== 

ca 1 

.. 

-

öp:pn. f'"" f arl~:J _or 
::':"!_: 

--

~Q budg. 1974 

" 

56,29 5,41 6,28 E>J 7,3 2,9 26,60 +b,4/år 
======== t======== i======I====== :::=====~=====i==.==:::;===' . 

Sa.m.t:J.iga ~~tnå.der uttryckta i milj. m~jx:. 
. . ..... . . ;· ... . -

l jr 
---·'··- _ ... ·- .. I . • 1.1 \: ... l _.:'an: c : 

J , •• 



INSTANS 

.?l.aneringsråde t 

Jtvecklings

!elega tionen 

'l 

0MFATTAH I lllJVLIJ• 
SAK ALTlmNAT l V ''11 

Norra rutte·n ul t. 

Il, si;dra r..ittcn 

enliet llcti~nl~am.le 

III. 

För söd\'a rut t~·u 

alt. 1. l•'ör 110.L-ra 

vilc noga öve t·vHt':as, 
' då den :ir eeot~t·n-

f'iskt llimpligare än 

Långnäs. Berörda 

ko;~:;mner bör avgLlra 

frågan om ko.l't

eller långrutts

f'är j or. 

..• 

l 

1·'1 uyr;r.'.\,\ll, l'llfOHlTEillNG 
~ o T I V E R I X G A H 

l«>r nii t'lllt.:,.J.ivet i Driindö och Kumlinge bi;i· 1'ör-' 

blHdP.lsc1·1w ij:;1crut omcdell;arl. .i'öi·bättra~. Furu1 
. I 

l•'örsJ ag till mål sil t l.ning: Skär1>iir<.lcns tra1'ik

f'örlltllla11den bör titvedclas på :-;;'\dnnt sätt att 

millstittningen "en levan<le skiir,.·'.ard 11 ter sig 

realistisk och möjlig. Då lund.;kapets resur

ser iir begränsadC' måste insatserna inriktas 

holm,.;pro.jekt.<:t. ;,;;r ;•;,,nomJ'i)ra::; r.~l<J.tivt snabbt 

;'ifr <1l.t J'Hrkort:i riirjpa,.;sct Yöglu-Svinö. 

llPn komplctterand<> turisttra1'iken med ~)1al">ba 

orh lätta farkoster bCJrde snar,,.-t möjligt 

V1it;byggcu To1 slJJlma-Bdinc.lö och Lappo-Bji.irkö 

::;a111t Pll t'iirja för trafiken rran Kumlinge och 

u.n~clägnast av <lessu.. 

13ehove t av tvii rtraf'ik ökar i !'ramtiden. 

•; 
·-

• ..._, 

pil. å tglirdcr son' ger störs l.a samrnanslaena nyt-

1.an i'ör skärgå~·J~.områdct som helhet betraktat. 

- Trafiklösningar som löser dat;ens problem 

u l.an a t 't. onödigt binda mor/j'ond.aeens lösnin,,ar 

bör ges röretrlide. 

Uef"o1kni11{Ssutveckl.inlscn kr;iver att \(.omnn1r1cr11a 

:-;ummanbinds till större .och li.vskra!'tigurc 0111-

r:iU Pll 0111 sklir{~å.rdeu li\ erh11 vud t:agc t t.ka be.s tfl. 

~liij li1:he Ler till c.lugl it; pendling bclli>v::; f'i;r a t. t 

r;;.i imtc>ru utkomst l'ör spccialuthildadP yrke:s-

;nJin. }löjJ i.: 1;l1c ter L ill errek ti vcl:iug av h~i..lso

Vi'lrd, ~cmiu, vct.er.i.!"!.:irvfi.!':ICll<le, polisöv:"i"vak-

.,ine·, !:>JH.~ciulun<lcrvi:,uina- i ~.runUskolan, avby

tC.rverk:samliet i g<.lr<l::;bruke t. G<!r l't;ru l sii t t.ninG. 

~ C)r hHgsta<lieundervi:.;ning och <J.Ull~ll". utviJ~at 

kotmnuna.'.t samarbete ino111 ski.irgärdcn, 

Traf'~ksatsningar.'1.4 bör ske ji.imsides med· tni.ilin

rik tade niirl.n~spo li tiska ii tgi.irder speciellt inom 

~spcic.alodling och f'iske. För att undvilcn en 

splittrinr; av resurserna bör man i forts:.tttningen· 

I
l satsa på centralorter inom kCJmmunerna, varil'rån 

större ilirjlinjer och busstrafik eär till och från 

! ~lariehamn och dit kombinations trafik med mindre 
I I båt.ar och bilar ordnas. 

'. 

~]~ 

'I 

- . --

YTTEHLIGARE 1''ÖRSL..! 

En korg- i'ör trans; 

av smc'lp21ke.t utan 

jcslagare behövs 

i'iirjorna: 1 m.:trkm 

föringcn av ski.ire: 

den som turistomri 

bör f'ramh&l las a t' 

av~ tii.nden pU.. öa~~1~ 

så korta atc bil~ 

te belt(;vs, och .~ ' 

let bt;r st:u~uth·fl'i 

hyra ut cyl-:lar.• 1·; 

jorna bör inte ~ j ~ 

stilla l iirn.lhan11: il 

under tral'iksta;~ 

OJ j<.>lager på llr,!lH 

och ,;;imk1ip av k!l.P 



Sottunga kommun Alt. II .för södra I Unjen 

Kökarkommun AJ. t. ·lI :för sU<lra 

trafiken 

Kwnlinge kommun Norra rutten· alt • 

' . 
• .;·;r' 

~t~;~~.~-· 

.. 
_n. S~dan väge_l_i::_ . 

Torsho1ma-Åva i:ir 

I 
ld ar kan ev. prov

trafik enl. alt. I 

:Jrövas. 

I 

.-. 

UTBYGGNAD, PRIORITERING 

En skiirg<1rui;rärja i'ör norra rutten ger större 

n-iijllc-hcter till ösLgi'tende trafik och minskar 

trycket på m/s K<.jkar. Tillfälligt borde dock 

kompletteringstonnage anska.fras. 

Då vät;en b.11· .Torsholma är klar bör vägbygget 

Torsb,ol!pa-J...ap_p_o påbörja~. 

--·-\_) 

N 0 T I '' E R 1 ~ G A R 

Föglö ger korta och tii ta :förbindelser mellan 

Föglö, Kök.ar, Sottnnga, Kumlinge .. <-mt vidare 

tl.11 Drändö, o·ch medge~· kombina tians trafik 

till Åboland. Kokar och Sottunga :får dubbelt 

.t'l.era turer till .fasta ,'\J.and. Färjfiiste på 

11orra Föglö ger inte denna ef'.fekt. En samman

bindnlng gör att ma:ki.ner och tjänster kan ut

nyttjas ratic~.ellt od1 eiTektivt över stora 

omr5.den. HLil:.;.;n ård, polis, special lä rare i grund

skolan, semin, avbytarverksamhet, veLcrinär-

vård, olika slags vikariat kan utnyttjas effe":ti

vare. Yrkesarbetare får större möjligheter a'Ct 

utöva sin niirin{" och ett ratione1lt tillvara

tagande av .fisk och grön~aker går att arrangera. 

Såvida Sottunga ej kan bli central.hamn, bör Lång

näs bli dec. En nord-sydlig :förbindelse mellan 

skiirgardskommunerna med anslutning på norra Föglö 

är nödvändig speciellt om Vårdö ut~cir ändhamn 

f'ör norra linjen. 

lliinvisar till motiveringarna i utlåtandet över De.:. 

tänkande III. En utbyggnad '.iver Föglö ·;kapar pro

blem, ja 11Listan kaos, och speciellt nytcotra.fiken 

skulle bli lidande, 

. ,., 



NSTANS 

.:Jcärgårds

Clämnden (hös

'en 1972 över Be 

änkande lil) 

cojektgruppen 

·5r _skä:·gå:c<.Ls

rafiken 

3rändö kommun 

·.rdö komlllun 

,ds kommun 

:iparlands 

. .;:mun 

r,lö konunun 

-.. -. 
t --·-. 

Jo ... ____ .........,...__-... ____ _. ,:• 

.. . -~--·----:_. __ ..,,,.. .. "J ~·-· ..... ., 
··-· > -·--.. ~··~ ~·-·· ~ -- -· 

I 
O~IFATTAH l 1:i:n:v- t·I THY1;r;\,\ll, l'J<IOH1 1EHJSG 

I 
S/u. AL'fEll:\AT I\' \I! I 

Norr:• rut t~n '.'.I t •. I , i' llrii 11rl '.~ ~ll.,1·,1~lw I"''', Lap~,o-DjHrk ij mos t br(,tJ ,.k :on

doc.k Jitec.l f"or::,uk.:-sL.i·ta.- di•. \;1r df:~:-,a J'fjrVCf..;l~ligat.s, rörverk.li~a~-:- l3~1eg-

1'ik ko~~r11t.~/~'.in1~- llwl111:.-1'or:;lwl:na. 

rutL. lor sodr., 
11

"-1:-;Jut111;dr-t n;r \'i.i.riJ;; bör varu rast viit; över ;\n~v 
_ten kon:st:at:i·r<.LS, :it t. sund.· Viird;;_;f,~1·:~r~ l.,iir iuJ;iuku.~ i tr~Lf'iken. 
ti·arik i.;vcr l·ii:~J" c:,j 11 1 . I'J 1 .. L L ,:,· 1. 

1
·,1 . .,tl-l"·•i•l". . I \llU1 J.Jl/~f' Yl~' fl ~ ..., ......... ... 

ut<.~d~ ::r bar'' f"l>rcl(!lar f>rn t udc!1 lc1·u:J. 1~al'a.nter<.u· varaktig trai"ik ;;r 
u tuu ocksä 11:u.:kcJ .. I"' 
vari'iir f'ri\f~an ~l'-ynd

sam t hCjr u lrcrL1::;. 

Alt. J J i'iir ,-iid1·a 

liuJen. lukl. i'i<r·J-

rns te på Ho i·1·a t· ti:~

t li, a I. L. .1 l"i.ir uo 1 ·

ra J in.jt~u. 

liaum på Sott11n1:a <•lTektf'nllt. 

Tuu1;:• traI'ikeH i,;;,. ges l'ull priorilet, men 

.:-iOUI komplcmr.au t lH_d1U·vs .snabb person tral'ik och 

J'J y{~i'lil L p<1 1<11ml.inr;<"· V.1 ccnlr«Jlla:nn pi1 Sot-

L1111i':•• med en t1tby1~t':d l\·firi-r-u.1'ik. ii1· till r;;ri.J.P! 

l"Cit"' t11r·l:-;m<·n~~ n tveckllnr~. 

~ 0 T J V E R I N G A R 

Obpt;vend,, ••V vilket al tL•1'Hati\· som Yilljs tir 

\"Ilg HrHndö-Tor~llolrna ~;:uuL l'~irja fi.ir Jurmo

,\va-Osniis-tra1~ikcn vikt iria. 

\'iiggbyt~ge \'årdii-Töl.tii och vajei•fi.i.rja över 

i'riislö sunt! kan gode••:> som tiJJfiillig lös-

nine. 

Bilburen turism är en f'örutsiitt1dng för att 

skiir1~a1·d.,u skall kw1na konkurrora med fas ta 

Al:llld ,;om tur is tomriide. En ev. ccntr.,lhi.111Ln 

l ~ottunga f'{u: ej iukl'liktu µä ur.Uyr;guadeu av 

skn rg•-u·<..!cns t.rai'ik i liYric;t. Tu1 .J..S ttrai'ikc-n 

bot <.!e crli.;.11 la lll<'clcl 1'r<tll ;11ttlra ·~iilJ.or Un tle 

No1Ta 1·111 k·n aJ 1 • 

j_rr;:'it":an um k.c.J1·tru1 i. 1 · 

j 1 a111:1·111. I L><•s l 11 l.>< 

C'i't.,i· provtn1l'ik • 

f);1 \·~i 1·~c·1t t..il.I Toi·sho11w ... ~ir hyc-~:.~, b<:ir 1101--i·a ?~Ut- Heu 1u11t~a tral"ike::u Ut;1· utbyggas f'örst. 

Len 1;tl Uv er \'Li rtlö. Vni;Uy~{';e t.. Hj l.icldi-Lappn bi;l· p;1-

f skvndas, och Jul.;alr~irja ~\:->te-rholma-Lappo-:t.jH1·k(j I 

"' j ,u·t. I i'iir uoi·ru 

liu,j Cl\• 

,\l t. l'Ur norra 

linjun. 

Alt:. II 

Alt. I för södra 

tr.a.fiken. 

" 

I sn~ra,< L an::;kal' i':1,,. J'ii r,j lil::::-.1 bi·ir by1;1;a::; i As ter-1 

. ,l10J111a ocll 1Jjv1·kii. Vii,;uyc;sL•l ilrLindi>-for,,.Jwlma 

•• bör pi.lhijr.ia::; 1975. I I ncq;i; salu1a::;, b\; r beak t .ts. I 

VHr;en ti 11 F'uruhoJm~uddPJl blir Lyr~1~as f'örP 

·1?80-ta'.l:et. :-ly \iif;.''''"'Jurn.in~ p<.• östra FliGli;, 

i'i.i.rjfiis te och 11y i\_ .. cd uppir,<'1r 1.l ll 9-00-,000 
.. ·• Il 

wl\.. Rn i'U.rja sktlllc i1Ydvla:::- f'LiJ' KUkc..trtraJ'ikt.•n, 

h:o111111mH:n aJ.1.ser ej att kabelf:.lrjan J>rUstö-Törtö 

blir 1·1askl1.all:'. 

Samarbc te t på iw1-i-a 1\1an<l med beri>rda · sklir

gurdsko111m11ncr i.ir beroende av trarik via 

P'!'iistö. 

LungnUs bc;r vara utgangspunkt både t'ör ltukar

,',c ttunga-tra!'ikcu och f<ir norr« linjen. De be

:c0rda skilrgårdsko1111n1.m<1rnas önskemål bör viiga 

tynt.;'"'' Yid den sllltliga ut!'or.~ iingen av .·'..:.ir

it~rllJ:J t r~· ... ._l k.cn. 

•mskjl1t:::,er l'tir eJ t.'V(.'l'Ua li1· dtl-

mujl j e;a och \, .1·11 ... cn l Hpor bi.it tro 11udor svån.t 

i .si t•rh/1 Ll0:tnt.lt'."ll. 

Samortl11i11gcn av .r:.i 
oc~1 övr·iga farsJ.::ye; 

transporter vik·~~f 

Nytt:otrarik0n bUr 

kostnadsf'ri :.."'ör i:~ 

Kommunal v~gar bivi-f 

överl'öras 'till bnz 
vligar och bygdey~tg 

till landsvilgar.· 

Ko11um111<.:n protef:;t._;~-· 

mo L tSenomgåend(--- f;...: 
transporLer 0:>n5;,

L&11gni.is. 


