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Preliniinär 	utredning angende vägförblndelse över Kvarken 

1 	Arbetsgruppens uppgift 

1.1 Uppdrag 

Rlksdagen har 1 sitt svar p. regeringens proposition an-

gende statsförslaget för r 1971  bl.a. förutsatt 

att regeringen inkommer med en preliminär 

utredning angende vägförblndelsens över 

Kvarken nationalekonomiska lönsamhet och 

tekniska realiseringsmöjligheter samt in-

verkan av de alternativa lösningsmöjlighe-

terna p. Bottenvikens vattendragsförh11anden. 

fvIed anledning härav har trafikministeriet 1 en 5.2.1971  da-
terad skrlvelse uppmanat väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att 

utreda i ovan nämnda riksdagens yttrande nämnda fr.gor. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har sedan den anh11it om 

1 bilaga 1 omnämndä ut1tanden tillsatt en arbetsgrupp vars 

uppgift är att utarbeta den av väg- och vattenbyggnads-

styrelsen förutsatta preliminära utredningen angende väg-

förblndelsens över Kvarken nationalekonomiska lönsamhet och 

tekniska realiseringsmöjligheter sarnt inverkan av de alterna-

tiva lösningsmöjligheterna pt Bottenvikens vattendragsför-

h11anden. 

Till arbetsgruppens ordförande utsägs forskaren Jukka Rinne 

och till mediemmar dipl.ingenjör Risto Lehvonen, byringenjör 

Ilkka Pätäri och forskaren Marita Solla frn väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen sanit forskaren Mikko Talvitie frn trfik-

ministeriet. 
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Statens Vägverk utstg till utredningens förbindelseman avd.-

chef Yngve Boye. 

1.2 Begrnsning av uppgiften 

Förem1 för undersökningen är byggande av en fast förbindelse 

över Kvarken mellan Vasa och Ume. Ifrgavarande förbin-

delse, som för närvarande trafikeras med färjbätar, utgör 

en av de frn Finland till Sverige och Västeuropa riktade 

trafikförbindelserna. P. grund av dessa förbindelsers betydan-

de ömsesidiga beroendeförh11ande har man i undersökningen 

varit tvungen att sarntidigt utreda alla de utrikestrafik-

förbindelser och -trafikformer som täviar med eller är 

alternativa till förbindelsen över Kvarken. 

Regionait kommer undersökningen att omfatta de under gransk-

ning varande trafikförbindelsernas inf1uensomrden 

mellersta och södra delarna av Finland och Sverige. 

Funktionellt kommer man att 1 undersökningen granska person-

och godstrafiken, som anvrider de nuvarande förblndelserna 

samt energiöverföringen och telekommunikationen. 

För granskningssektorns vidkomrnande kommer undersökningen 

att 1 första hand gälla de pianerade ätgärdernas inverkan 

p. trafiksektorn och i andra hand p. andra sektorer. 

Tidsbegränsningen utförs s1 att realiseringsmöjligheterna för 

de pianerade .tgärderna granskas under .ren 1975 - 1985 och 
kostnadsberäkningarna utsträcks till r 2000. 

1.13 Mlsättning för undersökningen 

Utgingspunkten för undersökningen utgörs av rnlsättningen 

för utvecklandet av utrikestrafiken. Undersökningens avsikt 

är att frtn denna utgngspunkt preliminärt utreda fasta 
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Kvarken-förbindelsens nationalekonomiska lönsamhet. Byggandet 

av vägförblndelsen över Kvarken utgör et.t av alternativen 

vid utvecklandet av trafikförbindelserna mellan Finland och 

Sverige och detta alternativs räntabilitet bedöms i för-

h.1lande till andra alternativa projekt. Lönsamheten hos 

de olika alternativen bedöms ur kostnads-nyttoanalytisk syn-

punkt. 

Kostnaderna för och nyttan av ifr.gavarande trafikförbindel-

sers förbättringsföretag berör regioriait deis Finland och deis 

andra länder. Därför är undersökningens ändam.1 att beräkna 

förut.om ifrv. kostnaders och nyttas totalrnängd även dessas 

regionala fördelning. 

Till kostnader för ett vlsst projekt räknas kostnaderna för 

projektets realisering, underh1l och användning samt till 

projektet anslutna kostnader som samkas utomstende inkiusive 

till ex. av förändringar 1 vattendragsförhllariden eventuelit 

föranledda icke ekonomiska skador. 

Till nyttan av projektet räknas i första hand inbesparelser 1 

trafikens och transportverksamhetens kostnader samt 1 andra 

hand den nyttan som länder utomstende. Denna nytta biidas 

av produktionsökningen pä projektets influensomr.de. 

l.4 Undersökningens olika skeden 

1 undersökningen utreds: 

- Mälsättningar för utveckllngen av utrlkestrafiken 

- Precisering av uppglftens begränsnlng 

- Inventering av nuläget och grundprognoser 

- Planering av alternativ: 
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o Utrikestrafikens servicenivä bibeh11es (färjutrustningen 
ökas i takt med trafikökningen) 

1 Byggande av fast förbindelse över Kvarken 

2 Byggande av delvis fast förbindelse över Kvarken 

) Ätgärder p. andra förbindelscsträckor 

5.1 Älandsvägen 

3.n 

- Utredningar angende alterriativens servieeniv, kostnader 

och nytta 

- Jmf6relse mellan alternativen 

- Trafikpolitiska ändringar vid olika alternativ 

- Förslag 

Undersökningens översiktsschema frarngr av bilaga 2. 

2 	M1sättning för utrikestrafikens utveckling 

2.1 Allmint 

Trafikpolltiken ansiuter sig som en del till den allm.nna 

samhällspolitiken och trafikpolitikens m1 bör s.lunda vara 

överensstImmande med sarnhällspolitikens allmnna m1. 

Sarnhllspolitikens prirnär'a rnl anses allmänt vara ökning av 

medborgarnas vlsttnd. Välst.ndet omfattar bl.a. materieli 

levnadsstandard, trygghet, trivsamhet och jämställdhet. 

• 

	

	Förutsttning för ökning av människornas välstnd anses 

1 alimänhet. vara en snabb och jämn ekonomisk ti1lvxt med 

stabiit penningvirde och ' t full sysselsttning". 

Sisorn mil för trafikpolitiken kan man i anslutning till 

det ekonomiska ti1lväxtm1et anse vara tryggandet av en 

ski11g trafikserviceniv med s. l.ga nationalekonomiska 

kostnader som möjligt. Detta m.1 har framställts bl.a. 
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1 Trafikm1nisteriekommittns betänkande av .r 1969 och 
1 Regeringens motivering angende statsförslaget för r 

1970. 

1 trafikpolitiken kan man dock icke enbart eftersträva mlnsta 

möjliga produktionsmedels förbrukning, utan samtidigt bör man 

sträva till att förbättra även välständets andra delfaktorer. 

Trafikpolltiska tgärder borde man slunda 1 sista hand 

bedöma mot bakgrunden av hela välfärdsökningen med beaktande av 

de olika deifaktorer sorn ing.r 1 den. Med trafikpolitiska 

tgärder borde man även sträva till att öka trygghet, trivsam-

het och jämställdhet förutom att man strävar till s 1.ga 

kostnader som möjligt. 1 praktiken lämnar dessa m11nnehl1 

naturligtvis rum för tolkning. Dessutom är de sinsemellan 

motstridiga. Härvid kan dessa m1 simultant beaktas sti1l-

vida att man antingen ger varje ml en egen vlkt eller genom 

att definiera de sistnämnda mälen som vilikor som begränsar 

valet av medlen. 

2.2 Mälsättnlng för utvecklingen av Finlands utrikestrafik 

Vid utvecklingen av utrikestrafiken borde man 1 princip 

sträva till samrna mlsättningar som 1 alimänhet 1 trafik-

politiken. Likväl ansiuter sig till utvecklingen av gods-

trafiken som tjänar importen och exporten mellan Finland 

och utlandet onekligen en massa handeispolitiska och pro-

duktionspolitiska specialmtlsättningar. 

Med tanke p planeringen av .tgärder torde man kunna ställa 

tlll.ex. följande ml för utvecklandet av Finlands utrikes-

traflk: 

- mlnskning av trafikkostnader 

- förbättring av trafikserv1cenivn 

- minskning av 1 trafiken .nvänd totaltid 

- förbättring av traflkens rege1bundenhe och 
punktli rhet 
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ökning av srnidigheten 1 trafiken 

- tryggandet av transportkapaclteten 

- ft3rbättring av trafiksäkerheten 

- minskning av rniljöskador som föranletts av trafiken 

- minimering av utrymme som trafiken fordrar 

- minsknlng av trafikbuller 

- förhindrande av föroreningar (vatten, luft o.s.v.) 

- förhindrande av naturförstörelse 

- förbttring av internationeli konkurrensförmiga 

- utjämning av betalningsbalansen 

- att befrmja nytt.jandet av existerande resurser 

- förbättring av sysselsättningen 

- utjmning av välstndets regionala fördelnlng 

3 	Precisering av uppgiftens begr.nsning 

3.1 A1lmn princip 

Den aliniänna principen som b5r följas 1 uppgiftsbegränsningen 

är att granskningen koncentreras p. alla s.dana trafikför-

bindelser och trafikforrner, vilka konkurrerar med eller är 

alternativa till förbindelsen över Kvarken. Ätgärdernas in-

verkan p. trafiksektorn och 1. andra hand p. andra sektorer 

strävar nan till att bedöma p  ett granskningsomr.de som 

biidas av ifrgavarande förbindelsers inf1uensomrde. 

3.2 Regional begränsning 

3.21 Definition av vägnätet 

P en karta framställs de viktigaste väg- och järnvägsdelar 

samt flyg- och färjförblndelser som gäller förbindelserna 

mellan Finland och Sverige. 
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Vai av ft$rbindelseleder sam undersöks: 

1. Färjförbindelser 

- Vasa - Ume. 

- Vasa - Sundsvall 

- Vasa - rnskjö1dsvik 

- Björneborg - Sundsvall 

- N.dendal - Mariehamn - Kapeliskär 

- Äbo - Mariehamn - Stockholm 

Äbo - Mariehamn - Norrtäije 

- Helsingfors - Stockholm 
- andra 

2. Flygförbindelser 

- Vasa - Ume 

- Helsingfors - Stockholm 
- andra 

.22 Definition av inf1uensomrdet och den regionala 
indeiningen 

Definition 	av influensomrden utf5rs med en destlnations- 

undersökning b.de p. finsk och svensk sida sam grund. 

in- 
Regior)(ielningen definieras enhigt trafikomrdet- eller 

länsindelningen. 

3.3 Begränsning gällande funktion och trafikformer 

3.31 Allmänt 

Funktionell begränsning utft5rs stt, att. den gäller trafiken 

och transportverksamheten. Inverkan av f3rändringar, som 

sker 1 traflksektorn p. andra sektorer granskas närmare 1 

punkt 3J. tTBegrr1sning  av granskningssektorer". 
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Fersontrafik 

1 undersökningen granskas persontrafiken mellan Finland och 

Sverige trafikformsvis. Vidare strävar man till att utreda 

ändringarna av ItMode  of Transport' t  1 tgärdsalternativen 
ävensom ändringarna 1 lederna och vilken inverkan en för-

bättrad servicenivä eventuelit har p. trafiken. 

3.35 	Godstrafik 

1 undersökningen granskas godstrafiken mellan Finland och 

Sverige transportformsvis. ndringarna 1 t?yj 	 of Transport" 

och transportlederna samt servicenivns inverkan p trafiken 

uppskattas i ttgärdsalternativen ssom 1 punkt ).32. 

3.5k 	Telekommunikation 

För varje alternativa tgiirds del utreds möjligheterna för 

förbättring av telekommunikationsförbindelserna mellan 

Finland och Sverige. 

5.35 	Energiöverföring 

För varje alternativa tgärds del utreds de till energi-

överföring anslutna möjligheterna. Härvid kommer 1 fr.ga 

bde kartering av elektricitetens, oljans och jordgasens 

överföringsmöj 1 igheter. 

Begränsning av granskningssektorer 

3i1l Allmänt 

De trafikpolitiska .tgärderna inverkar direkt p olika trans-

portformers kostnader, transportarbete o.s.v. inom trafiken 

1 
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och transportverksamheten. Dessutom inverkar de indirekt 

inom produktionssektorernas förutsittningar, hush.11en 

och den offentliga sektorn. En väsentlig uppgift i under- 

sökningen är att uppskatta dessa p andra sektorer indirekt 

riktade s.k. externa effekter för varje alternativs del. 

3»12 Trafik 

1 utredningen av inverkan pä trafiksektorn strävar man till 

att visa de olika alternativens trafikekonomiska förrnn-

lighet. Med kostnadskalkyler beröknar man för varje alter-

nativs del 

1. Trafikkostnaderna (privat- och samhällsekonomiska) 

- körkostnader 

- väntetidskostnader 

- färj- och broavgifter (privatekon.kost.) 

2. Ledkostnaderna (samhällsekonomiska) 

- vägkostnader 

- brokostnader 

- färjkostnader 

1 granskningen beaktas trafikforms- och ledändringarna för 

olika alternativ. Förutom trafikens flyttning  uppskattas 

även för varje alternativs del den s.k. uppkomna trafiken. 

Produktionssektor 

Transportkostnaderna kan räknas till varors produktions-

kostnader. Ändringar 1 transportkostnaderna inverkar 

slunda genom produktionskostnaderna p. prisen, efter-

frgan och produktrriängden. Vidare ändrar rörändringarna 

1 transportkostnaderna efterfrgan p. andra produktions- 
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insatser och clessas användningsgrad. Eftersom förändringarna 

visar sig starkast p. ledprojektens omedeibara influens-

omrden och försvagas pi. grnsomrden, bör bedömningen av 

inverkan p1 produktionssektorn göras regionsvis. 

3. 4 	Hushl1ssektorn 

Inverkningarna p. hushl1ssektorn ansiuter sig nö.rmast 

till utvecklingen av sysse1sittningen och inkomsterna. 

Granskningen utförs skilt för varje alternativ och regions-

vis. 

3»5 Offentliga sektorn 

Till varje alternativ ansiuter sig olika följdinvesteringar 

framför alit i form av utvidgning och underh11 av trafik-

näten. Dessa är ur den offentliga sektorns synpunkt sett 

s.k. externa effekter. Till de olika alternativen anslutna 

offentliga sektorns inkornster och utgifter bör även utredas. 

3.5 	Tidsbegränsning 

1 utredningen används för inventeringsuppgifternas del tids- 

seriernaterial frtn ren 1960 - 1971. Prognoserna uppgörs för 
ren 1985 och 2000. Ätgärdernas datering granskas under ren 

1975 - 1985. 

4 	Inventeririg och grundprognoser 

4.1 	Naturförhd1anden 

4.11 	Topografi 

- vattendjupet i Kvarken (kartor) 

- jordgrunden 1 Kvarken 

- landhöjriing 1 Kvarken 
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4.12 IsförhLUlanden 

- medeltidpunkten för frysning och islossning 1 Kvarken 

- antale'c lsdagar 

- isens största utsträckning 1 t5stersjön under olika 

köldvintrar 

- isarnas packningsföreteelse 1 Kvarken 

- isbrytarverksamhet 

4.13 Väder1eksförh11anden 

- vindar och dessas inverkan p. isläget 

- vindarnas huvudsakliga styrka och riktningar 

- värmeförh11anden 

4.2 	Markdispositionen och dess utvecklingstendenser 

4.21 	Befolkning 

Uppgörs utredningar och prognoser gällande den totala 

befoikningen de1omrdesvis för prognosren. 

4.22 	Produktion 

Uppgörs ett sarnmandrag över inf1uensomrdets produktions-

verksamhet verksamhetsomr5desvis. 

- 	- produktionens värde (mk) 

- produktionens mängd (t) 

- personal 

Behandias noggrannare industrin som använder utrikesför-

bindelser, som man strävar att definiera bl.a. p grund 

av Västra Finlands transportforskning. 

4.2) 	Biltäthet och -bestnd 

Utredes ssorn 1 punkt 4.21. 
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Trafiknätet och dess utvecklingsplaner 

Trafiknätets inventeringsresultat framställs i kartform 

samt vid behov 1 tabeller m.m. De nuvarande och de under 

planering varande lederna avskiljs fr.n varandra. 

4.51 	Leder 

S,löleder: De viktigaste sj5lederna mellan Finland och 

Sverige, dessas egenskaper och förbättringsplaner. 

Vgnätet: 

Järnvigsnätet: 

Finlands och Sveriges nuvarande väg- och järnvägsnht och 

planer som berör dessa. 

Flygförbindelser: Flygleder mellan Finland och Sverige. 

Telefon och telegraf: Telekommunikationer mellan Finland 

och Sverige. 

Energiöverföringsnt: Energiöverföringsft5rbindelser mellan 

Finland och Sverige. 

4.152 	Terrninaler 

Hamnar: Utredes tekniska egenskaper och kapacitet hos de 

- 

	

	viktigaste hamnarna, som används av bttrafiken mellan Finland 

och Sverige. 

Flygstationer: Flygstationer för flygtrafiken mellan Finland 

och Sverige. 

4.3 	F.rjor 

Utredes rnängd och beskaffenhet hos firjutrustningen,som 

används 1 trafiken mellan Finland och Sverige per rutt. 
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Färjturers (även tägfärjors) och person- och bilplatsers 

transportkapacitet per rutt under olika mnader. 

'1.4 	Trafiklicenspolitik 

Utredes behöviiga licenser för bedrivande av utrikestrafik 

och de grunder pLi. vilka de beviljats för svä1 person- som 

godstrafik. 

a) bättrafik 

- 	b) biltrafik 

Utredes nugi11ande trafiklicenser och licensantalens ut-

veckling 1960 - 1971. 

a) bttrafik 

b) biltrafik 

Utom antalet licenser utredes dessutom deras regionala 

placering. 

Utredes Finlands och utlandets ömsesidiga trans-

portöverenskommelser. 

4.5 	Trafikutvecklingen 

4.51 	Persontrafik 

Utredes persontrafiken mellan Finland och Sverige a) pi 

basen av förefintlig statistik (tullstatistik, sjöfarts-

statistik) b) p. basen av en undersökning av trafikström-

marna med avseende 	avg.ngs- och destinationort. Ned 

utgngspunkt frn de nuvarande förbindelserna uppgörs en 

kalkyl för persontrafikens utveckling enligt trafikforrner. 
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4.52 GodstrafiR (se 4 .51 ) 

4.53 Telekommunikation 

Efterfrgan pt teleservice och uppskattning av dess 
utveckling. 

4.54 Energiöverföring 

Energiöverföringens utveckling 

	

4.6 	Trafiknätets serviceniv. 

	

4.61 	Användningsgrad 

Med anvndningsgrad avses trafikrningden p. led eller 
terminal 1 förht1lande till ledens eller terminalens 
kapacitet. 

Utredes firjförbinde1serna och hamnarnas nuvarande använd-
ningsgracl och dess variation. Vid behov utarbetas även över 
flygft3rbindelserna en användningsgradsutredning. 

	

4.62 	Transporttid 

Transporttiden grariskas som 

1. 3verfartstid 
2. väntetid 

3. sammanlagda tiden 

5verfartstiden är den tld som ätgtr till färjans (flyg-
niaskinens) lastrilng, verfart och lossning. 

Vintetider är den uppehll1stid som frorsakas trafiken 
emedan färjplatsen icke varit disponibel p önskad tid. 
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Sarnrnanlagda tiden är den tid som varar frn avfärdsorten 

till destinationsorten. t5verfartstiderna i normala för-

hl1anden känner man till (rederiernas tidtabeller). Vänte-

tiden skall kalkyleras. Sammanlagda tiden beräknas p 

basen av destinationsundersökningen m.m. 

4.63 Transportskerhet 

Transportsäkerheten mäter man rned följande faktorer: 

transportens trygghet, regularitet, tillförlitlighet, 

smidighet och ti1lgng. 

Tryggheten uppskattas i forrn av en olycksgrad (olyckor/ 

prestationsenhet). 

Regulariteten beräknas p basen av hur järnnt serviceutbudet 

är ordnat. 

Tillförlitligheten beräknas utgende frn sannolikheten 

för att förbindelsen fungerar p avsett sätt. 

Smidigheten uppskattas utgende fr5n förbindelsens anpassing-

förmga vid exceptionella förh11anden. 

Ti11gngen mätes mcd sannolikheten för att förbindelsen str 

till buds vid önskad tidpunkt. 

4.64 	Ekonomi 

Av trafikens privatekonomiska kostnader betraktas: 

1. överfartskostnaderna (färjavgifter) 

2. sammanlagda kostnader med beaktande av 

kostnaderna frn avfärdsorten till destinations- 

orten. Granskningen sker trafikformsvis. 
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5 	Alternativa pianeringar 

5.1 	A11rninna principer 

Preliminärt 	upps1attas de olika f5rbttringsttgärdernas 
inverkningar med (i) kostnadsft5rh11andet Kij/Bij, där Kij 
är genornsnittlig verklig överfartskostnad/bil och Bij över- 
fartskostnad vid användning av fast förbindelse, (2) kostnacis-
skillnad Tij (Kij - Bij) där Tij = överfartens trafikmärigd.. 

5.11 	Tekniska rea1iseringsrn3j1igheter 

Utgtende frn uppskattat förbättringsbehov kartlägges allrnänt 
förbättrings5.tgärdernas tekniska rea1iseringsmL5.j1igheter 
per f5rbinde1sesträcka. 1 samband med beskrivningen av resp. 
alternativ terkommer vi till dessa 1 detalj. Denpreliminära 
kartläggningen av tekniska realiseringsrn5j1igheter utf5rs av 
sakkunniga 1 byggnadsbranschen. 

5.2 	Alternativ 0: Färjförbindelse iver Kvarken 

5.21 	Alternativets tekniska konstruktion 
Hänvisas till punkt 4.. 

5.22 Trafikprognos och dessranskning av tillförlitlighet 

Trafikprognos = grundprognos 1 punkt 4.5, fr vilken beräknas 
tillförlitlighetsgränser. 

Alternativ 1: Fast ft3rbindelse 5ver Kvarken 

5.51 	Alternativets tekniska konstruktion 

Beskrivning av vägftrbinde1sen 

Tariffpolitik 
Tekniska rea1isenirgsmij1igheter 

5.52 	Trafi1:prognos och ciessranskn1ng av t11lf5nl1tl1ghet 

Tr'afikpronosens hiniedande ur grundprognosen: 
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- Bhidaride av gravitationsmodeller ne1lan delorter 
- DistansfunktionenS ändrings inverkan p förflyttad och 

uppst.ende trafik 
- tillförlitlighetsgranskning 

5.4 	Alternativ 2: Delvis fast förbindelse över Kvarken 

Se 5. 

5.5 	Alternativ : Ätgrder p. andra förbinde1sestrickor 

5.51 	Älandsvgen 
Se 5.3 

5.52 	Utveck1irigstgrder för olika trafikforrner 

Man strävar till att uppskatta möjligheterna för lösningar 
som ändrad "Mode of Transport" och transportformsfördelningen 
och dessas betydelse för olika förbinde1sestrickors utvecklings-
behov. 

6 	Utred.ningar ang&ende alternativens serviceniv., kost- 
nader och nytta 

6.1 	Ailmänna principer 

Alternativens serviceniv granskas 1 detta sarnrnanhang med 
avseende 	leders och terminalers 
- användningsgrad 
- transporttid 
- transportsäkerhet och 
- transportpriser. 
Jämför punkt 4.6. 
Granskningen sker alternativsvis. 

Kostnaderna beharalas sväl om sarnhällsekonorniska som privat-
ekonomiska. De samhällsekonomiskakostnaderna fs ur privat-
ekonomiska kostnader genom att korrigera de av eventueli över-
eller undervärdering föranledda avvlkelserna (indirekta skat-
ter, subventioner osv.). Kostnaderna preciseras enhigt orsaks- 
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principen cl.v.s. endast de kostriader medtas, vilka icke skulle 

uppst om ifrv. alternativ inte skulle realiseras. Opekuniira 

miljösynpunkter strivar man att ocks. beakta. Det sistnämnda 

kommer ifrga vidberäkningen av nyttan som alternativen med-

för. 

	

6.2 	Alternativens serviceniv. (S.som 4.6 alternativsvis) 

6.21 Användningsgrad 

6.22 Transporttid 

6.23 Transportsäkerhet 

6.24 Transportpriser 

	

6.3 	Kostnadskalkyler 

	

6.31 	Samhällsekonomiska kostnader 

6.311 Trafikkostnader 

Till trafikkostnaderna räknas i detta sammanhang: 

- resekostnader 

- terminalkostnader 

- tidskostnader. 

Med resekostnader avses av utförda resor eller transporter 

fö.ranledda direkta fordons-, täg-, flyg- och btkostnader. 

Terminalkostnader är varors lastnings- och lossningskostnader 

sarnt passagerarnas terminalkostnader. Tidskostnaderna är för 

person- och godstrafik använda rese- och transporttidens ut-

räknade värde. 

6.312 Ledkostnader 

Till ledkostnader rhknas leders 

- byggnads- och förhhttringskostnacler 



- underh1lskostnader 

- driftskostnader. 

Leders driftskostnader är av lotsning, isbrytarunderstöd, 

boxering mm. föranledda kostnader. 

6.313 Kostnader för utomstende 

Kostnader för utomst.ende är olyckskostnader, kostnader för 

varans skadande och försvinnande, av störande av annan trafik 

föranledda tids- mm. kostnader och 1 ailmänhet alla andra för 

utomstende föranledda kostnader, vars storiek kan mätas i 

penningvärde. 

6.31 1  Skador sorn icke värderats ± pengar 

Som skador som icke kan mätas i pengar granskas buller, vatten-

föroreningar och med dessa jämställda ändringar 1 m±ljöfaktorer 

för vilka Icke kan bestämmas ngot ekonomiskt värde. 

6.3 2 	Privatekonomiska kostnader 

6.321 Trafikkostnader 

6 .322  Kostnader för utomstende 

6 .323 Skador som icke värderats 1 pengar 

• 	Samma kostnads- och skadefaktorer som framställs 1 punkt 6.31 
granskas, men frn privatekonomisk synpunkt dvs. värderade frn 

den privata sektorns sida. Härvid ingr 1 kostnaderna olika av 

offentliga sektorn uppburna skatter och avgifter och av dem har 

avdragits de av den offentliga sektorn utbetalade subventionerna. 

Ledkostnaderna ingr icke i privatekonomiska kostnader. 

6. 2+ 	Nyttokalkyler 
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6.41 Samhällsekonomiska nyttan 

6.411 Besparing i trafikkostnader 

Trafikens kostnadsbesparingar är rese-, terminal- och 

tidskostnadsvinster vid ett visst alternativ (1) jämfört 

med alternativ 0. 

6.412 Besparing 1 ledkostnader 

Besparingarna 1 ledkostnaderna är anläggnings- och drifts-

kostnadsvinster vid ett visst alternativ (1) jämfbrt 

med alternativ 0. 

6.41:15 Nytta för utomstende 

Nytta för utomstende är till ex. den nytta som erh11es 

av ev. byggande av en bank över Kvarken ssom skydd för 

översvämnlng, nyttan av utnyttjande av vattendraget för 

rekreation, fiskerihush11, lokal vattenanskaffning mm. 

till vilka hänvisats 1 ett PM angende vägförbindelse 

över Kvarken. 1) 

6.414 Nytta sam icke värderats i pengar 

Behancllas sdana nyttoeffekter som icke kan värderas eko-

nomiskt sam till ex. utjärnning av inkomstfördelningen 

mellan olika omrden. 

6.42 Privatekonomiska nyttan 

6.421 J3esparing i trafikkostnader 

1) Vägförbindelse över Kvarken, Sydösterbottens lands-

kapsförbund, Seinäjoki 1970  s. 3 - 6. 
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6.422 Nytta för utornstende 

6.423 Nytta som icke v.rderats 1 pengar 

Granskas sanirna nyttofaktorer som 1 punkt 6.41, men ur 
privatekonomisk synpunkt (se punkt 6.32). 

7 	Jämförelse mellan alternativen 

7.1 	Ekonomisk järnförelse 

Som jämförelsemetod används totalkostnadernas nuv.rde och 

nyttokostnadsförh11ande (benefit-cost ratio). 

Som räntefot arivinds 6 % och den varieras med värdena 0 % 
och 12 %. 

De kostnads- och nyttofaktorer som bör tagas i betraktande 

i den ekonomiska jdmförelsen har frarnställts 1 punkterna 

6.3 och 6.4. 

7.11 Bedömning av resultatens osäkerhet 

Det ekonomiska jämförelseresultatets kns1ighet söker man 

konstatera av variering 1 

- granskningsperiodens 1.ngd 

- räntan 

- traflkprognosen och 

- enhetskostnaderna. 

7.2 	Serviceniv-jmföre1se 

Serviceniv-jmföre1sen biidar ett sammandrag av alterna-

tivens kapacltetsgranskning (punkt 6.2). 1 jämförelsen 

tas siunda 1 betraktande alternativsvis 
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- anvndningsgrad 

- transporttld 

- transportsäkerhet 

- transportpriser 

7.3 Jämförelse p. grund av icke ekonomiska faktorer 

Som icke ekonomiska faktorer granskas .ndringar som sker 

1 omgivningens fysiska eller est.etiska kvalitet mm. 

7.1 	Flnansieringsmöjligheter 

Värderas realiseringsmöjllgheterna för olika alternativ 

ur finansieringssynpunkt. 

7.5 Sammandrag 

Sammandraget av alternativens j.mföre1seresu1tat uppgörs 

antingen genom att 

- betona de olika jämförelsekriterierna p. olika stt 

eller enkeit genom att 

- framställa ett sarnmandrag av olika jämförelser 

alternativsvi s. 

8 	Av alternativen förutsatta trafikpolitiska förindringar 

8.1 Tariffpolitiska tgärder 

Relateras de använda tariffpolitiska antagandena alterna-

tivis och uppskattas deras realiseringsmöjligheter. 

8.2 	Till vinter'söfart anslutna tgärder 

1 alternativen som förutstter vinterfärjtrafik uppskattas 

möjligheterna att anordna isbrytarhjälp. 
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8.3 	Trafikpolitiska Atgdrder 

Framställs ett sarrimandrag av utrikestrafikti1lstnds-
för - 

politiska/andringar, som de olika alternativen förutsatter. 

8.4 	Ätgärder gällande internationella överenskommelser 

Som punkt 8.3. 

9 	Förslag 

Konstateras utredningens siutresultat. Framställs siut-

satserna av utvecklingsutsikterna för de olika förbin-

delserna. 

10 	Tidtabell och kostnadsberäkniflg för utredningen 

1 bilaga 5 har framställts i form av ett verksamhetsnät 

utredningens olika skeden och tidtabell. För utredningen 

behövs sammanlagt 14 - 15 m.nader, varav ca. 6 mnader har 
beräknats för trafikens destinationsundersökning. 

För följande till utredningen anslutna uppgifter: 

inventering av befolkningen och produktionen ( 1l..21 och 4.22), 
trafikens destinationsundersökning (4.51 och 4 .52) 
samt planering av olika alternativs tekniska konstruktion 

(5.21, 5.31 och 5.41) anlitas utomstende sakkunniga. 
e 

Utrednlngexi utarbetas p väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

sam tjänsteuppdrag och den finansieras med verkets 

planeringsanslag. 



Bilaga 1 

Av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 25.3.1971  införskaffade 
ut1tanden om vgförbinde1se över Kvarken 

Delegationen ft5r utveck1ingsomrdena 

Finlands Redareförening rf. 

Havsforskningsinstitutet 

Sjöfartsstyrelsen 

Statens naturskyddsinspekt5r 

Vattenstyrelsen 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vatten-

vägsavdelning 

4 

1 



Bilaga 2 

UNDERSÖKNINGENS ÖVERSIKTSSCHEMA 

HUVUD- 
EFINITION AV UPPGIFTEN, MÄL- 	_____ SKEDE 
ÄTTNINGARNA OCH BEGRÄNSNINGARNA 

- 	
HUVUDSKEDETS 

1 	1 	1 	DELSKEDE 
GRANSKNINGSOBJEKTETS BEGRNSNING 	- - - 

NULGETS INVENTERING 

1OMRDETS TRAFIK- -- ---- -----Ä ------
-IoftTDETsTRAFIKNTsl 

"NAT OCH TRAFIK- 	L 	
TRAFI N P OMR DET 	

J 1AKTIVITET OCH 
1PLANER 	- 	- 	- - 	'SERVICENIVÄ 	1 
•1--------------1 	1 	 1------------- 

PLANERING AV ALTERNATIVA TRAFIK-
N.XT SAMT KONSTRUKTIVA OCH TRAFIK 
UTREDNI NGAR 

VAL AV TIDSJI LuPmÖRANDEI PLANERING 1 	IPLANERING 
1PERIODEN FÖRAV TOTAL- 	1AV NOLL- 1 	1 AV INVEST. 1 
'PLANERINGEN PROGN. FÖR IALTERNATIVI 	1ALTERNATIVI 

-------ITRAFIKBEHOVI ------------- 

OSTNADSUTREDNING FÖR ALTERNA-
IVEN ENI. "MODE OF TRANSP. 

1TOTAL- 	1TRAFIK- 
ITRAFIKMÄNGD- 1  INÄTETS 
1ENS FÖRDEL- 1 IAKTIVITEJ 
NING ENL. 	i 1OCH SER- i 

1 "NODE OF 	1 1VICENIV 
1TRANSP." OCH 1 

 ILEDER1  

'KAPITALIN- 
IVEST RINGAR' 

-- 

trJNDERHKOSTN - 	FÖR i 
1FÖR FASTA KONSTR. 	iT0RTi 

SERVICENIVÄNS 1  
EKON. VÄRDE 

ÄNFÖRELSE MELLAN ALTERNATIVEN 

EKON. JÄNFÖRELSEGENOMANV. 
	

1JÄMFÖRELSE IVIELLAN FAKTORER 
iAV GIVEN RÄKN. RÄNTEFOT OCH 

	
SOM ICKE VÄRDERATS 1 PENGAR 

IVISSA RÄKN. IEI0 ER ---- 

TRAFIKPOLITISKA ÄTGÄRDER sori 
ALTERNATIVEN FÖRUTSÄTTER 

	

1 	---------+-------------- 

	

1NULÄGETS KOSTNADSANSVAR 1 	1ÄNDRINGSFÖRSLAG ANG.. 	1INVERKAN AV ÄNDR. 

	

j 	iKOSTN. ANSVAR 	_ 1ANG. KOSTN.ANSVAR1 - - -. -- 	- .--"- .-,--. -.. -.. --. 	-'-.- - - -..- 1• 
	- 	-- -. .. -.-S.- 	- 	 --. -. 

[VAL AV DET SLUTL. ALTERNATIVET 1 
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BILAGA 4 

FORBINDELSERNA MELLAN FINLAND OCH SVERIGE 

Ii1 	DE NUVARANDE EUROPAVAGARNA 

DE FDRESLAGNA EUROPAVAGARNA 

DE FORESLAGNA VAGLDSNINGARNA 

B&TFORBINDELSER OVER BOTTNISKA VIKEN 
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