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Ålands landskapsregering 

Att: Lantråd Katrin Sjögren 

Att: Infrastrukturminister Mika Nordberg 

Att: Biträdande avdelningschef Niklas Karlman 

Att: Projektchef Ian Bergström 

 

Anhållan om stöd för att gå vidare till nästa 

detaljeringsnivå i snabbruttsutredningen 

Svar på ärende Nr 53 Snabbruttsutredningen ÅLR 2017/9524, protokoll nummer 30 av den 

28.8.2018 

 

Sammanfattning 

Ålands Natur & Miljö r.f. tackar för bemötandet om än landskapsregeringen (LR) använder 

ett mellan parterna ovanligt syrligt språkbruk. Föreningen konstaterar att LRs bemötande 

innehåller flera sakfel och tolkningar som inte bygger på rimliga slutsatser i förhållande till 

gällande fartygstekniska expertis. Vi menar att LR högst medvetet förvanskat och misstolkat 

snabbruttsutredningen och dess grunder i ett uppenbarligt syfte att grundmura sin position 

och påvisa att inga andra alternativ finns till kortrutten.  

 

Anmärkningsvärt är också att LR gör gällande att kortrutten ligger i linje med de 

hållbarhetsprinciper som anges i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, vilket bevisar 

antingen ett kompetensbehov eller motstånd till de verkliga följderna av att arbeta utifrån 

hållbarhetsprinciperna.  

 

Slutligen svarade LR på snabbruttsutredningen såsom att en uttömmande utredning hade 

förväntats trots att utredningen är i förstudienivå. Vi uppskattar dock de höga kraven och 

ställer oss självklart till LRs förfogande att inleda ett samarbete genom att gå in i nästa 

detaljeringsfas i snabbruttsutredningen. Mot denna bakgrund anhåller Ålands Natur & Miljö 

om 70 000 € för att gå till nästa detaljeringsnivå i snabbruttsutredningen. 
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Bakgrund 

Lagtinget har genom godkännande av tilläggsbudget nr 1 under 2017 beviljat LR en 

investeringsfullmakt om 40 miljoner € för att kortruttsprojekt västra och östra Föglö ska gå 

vidare in i nästa fas. Den påstådda målsättningen är att minska de offentliga kostnaderna 

för skärgårdstrafiken med samma servicenivå men också att skapa möjlighet till andra 

trafikslag och miljöanpassning. 

 

Ålands Natur & Miljö r.f. har dock sedan hösten 2017 menat att kortruttssystemet inte 

utgått från en grundlig hållbarhetsanalys i enlighet med de hållbarhetsprinciper som av LR 

och lagtinget antagits som åländsk hållbarhetsdefinition.1 Snarare har det övergripande 

målet varit att sänka driftskostnaderna och göra ekonomiska inbesparingar genom att göra 

irreversibla intrång i betydelsefulla natur-, vatten-, och kulturmiljöer. I och med det stora 

folkliga engagemanget åtog sig föreningen att genomdriva en kampanj för att belysa 

alternativa trafiksätt inom ramen för de fyra hållbarhetsprinciperna, vilket resulterade i 

snabbruttsutredningen i december 2017.2 I utredningsarbetet har skeppsbyggaringenjör, 

samhällsvetare, programdirektör på KTH, biolog, beteendevetare, f.d. regionplanechef och 

skärgårdsrepresentant aktivt ingått. Utredningen är ekonomiskt sakgranskad av en 

oberoende ekonom och förankrad hos bosatta i alla skärgårdskommuner. 

 

Genom att föreningen nu bevisat möjligheterna till hållbarhetsanpassning samlades 2 004 

namn (varav 1888 röstberättigade i senaste lagtingsval) för ett medborgarinitiativ för en 

hållbar skärgårdstrafik. Initiativet lämnades över till lagtingskansliet i maj 2018 och kräver att 

lagtinget ska uppmana LR att lösningar för skärgårdstrafiken ska utgå från de fyra 

hållbarhetsprinciperna.  

 

                                                 
1 https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/asiktsdokument_kortrutt_hemsida.pdf  
2 https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/snabbrutten_0.pdf  

https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/asiktsdokument_kortrutt_hemsida.pdf
https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/snabbrutten_0.pdf
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LR svarade på snabbruttsutredningen först den 28 augusti 2018 att snabbrutten inte är 

tekniskt genomförbar, att förslagen till turlistor inte går att uppnå, att utsläppen av 

växthusgaser inte alls minskar eller att kostnaderna minskar.  

 

Föreningens bemötande delas in i fyra delar. 

 

1. LR riskerar att urholka Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda 

Ålands Natur & Miljö delar uppfattningen att LR har höga ambitioner i förverkligandet av 

agendan. Då föreningens roll är att nagelfara LRs politiska åtaganden kan vi däremot inte 

sticka under stolen med att påvisa var en hållbarhetsanalys inte genomförts på det 

grundliga sätt som högt ställda ambitioner implicerar. Vi menar att kortrutten inte ligger i 

linje med det strategiska planeringssätt som anges i Ålands utvecklings- och 

hållbarhetsagenda, ej heller utgående från de fyra hållbarhetsprinciperna däri.3 

 

Den första hållbarhetsprincipen anger att verksamheter är ohållbara då de medverkar till att 

systematiskt öka koncentrationen av ämnen från berggrunden i atmosfären. Därmed ska 

skärgårdstrafiken inte tillåtas släppa ut växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen. 

Mot den bakgrunden är det gott att veta om att den gemensamma målsättningen är 

koldioxidneutralitet. Men även om en följd av kortrutten skulle vara införskaffande av 

moderna el- och hybridfärjor planeras inte dessa upphandlingar i en tillräckligt hög takt så 

att utsläppen drastiskt skulle minskas. Snarare planeras de nya färjorna fasa ut de äldsta i 

systemet. Märk väl att de tre nyaste färjorna i landskapets tonnage – Skarven, Alfågeln och 

Viggen – är de mest bränsleslukande av de alla. Det är inte acceptabelt att de ska fasas ut 

sist. Därutöver har LR inte gjort någon analys på hur mycket utsläpp av växthusgaser som 

kommer att föranledas av de monstruösa byggen som kortrutten medför såsom nya 

färjfästen, vägar och broar.  

 

                                                 
3 https://www.barkraft.ax/agendan  

https://www.barkraft.ax/agendan
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Den tredje hållbarhetsprincipen anger att en verksamhet är ohållbar om den systematiskt 

tränger ut natur med fysiska metoder. Kortruttens bärande idé är ytterst att göra anspråk 

på ej tidigare exploaterade områden för att förkorta färjepass. Detta gäller inte bara för 

östra och västra Föglö; kortrutten är därmed ett system och inte enstaka vägplaner. Ytterst 

allvarligt är det för Gripö som förlorar natur-, vatten- och kulturvärden av aldrig tidigare 

skådad omfattning.4 Att LR hänvisar till en god miljöhänsyn genom att man beaktat 

miljökonsekvensbedömningen (MKB) bör i sammanhanget kommenteras. Vi vill påminna om 

att en MKB inte är ämnad för att förorda alternativ, den ska se till att så mycket relevant 

beslutsunderlag finns som möjligt för ett välinformerat beslut. Även om vi har menat att 

MKB:n för västra Föglö är bristfällig, lyfter den upp så många negativa aspekter med 

genomförandet att vägplanerare borde ha insett att det bästa valet skulle ha varit att lämna 

projektet därhän. Att säga att man tagit MKB:n i beaktande och gjort förändringar är att 

betrakta som att planera hur man kraschar en bil med minst skråmor när allt är klart.  

 

Därutöver anges i utvecklings- och hållbarhetsagendan sju strategiska utvecklingsmål för var 

Åland ska vara år 2030. Det fjärde rör ekosystem i balans och biologisk mångfald där 

målsättningen är att inte förlora biologisk mångfald. LR medger själva i förslaget till vägplan 

att miljön kommer att ta skada, och skriver själva att även ÅMHM kommer att behöva göra 

prövningar om lagligheten i vissa avsnitt, men ämnar inte åtgärda dessa planerade 

biologiska förluster genom t.ex. ekologisk kompensation, som vi tidigare föreslagit. Det 

borde sålunda stå klart att kortrutten som system är ett brott mot den tredje 

hållbarhetsprincipen. 

 

Vi vill i sammanhanget rikta ett varningens finger om följande lydelse på sidan 2: ”Princip 3 

om undanträngning av fysiska metoder måste balanseras mot princip 1.” Menar vi allvar 

med våra hållbarhetsambitioner kan vi inte tumma på vissa principer i vår tro att uppfylla 

                                                 
4 Om detta har vi anfört i synpunkterna för vägplanens etapp 1 och i besväret över desamma. 

https://www.natur.ax/paverkan/kampanj-hallbar-skargardstrafik  

https://www.natur.ax/paverkan/kampanj-hallbar-skargardstrafik
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andra. Det ska inte vara tolkningsbart att undgå hållbarhetsprincipernas konkreta 

implikationer. I sådana fall urholkas allt vad vi har kämpat för tillsammans.  

 

Ytterligare en aspekt som belägger att kortrutten inte har miljöanpassning som huvudmål är 

att LR i ett tidigare skede själva konstaterade att kortruttsprojektet ej är berättigat till 

specialstöd från EU. Orsaken var att inga eller få miljönyttor var att finna.  

 

2. LR misstolkar snabbrutten medvetet 

LRs kritik utgår från att den teknik som presenteras i snabbrutten inte är genomförbar och 

att servicenivåerna därmed inte kan förverkligas med de ekonomiska data som presenteras. 

LR har emellertid valt att ignorera den tekniska detaljbeskrivning som översändes den 25 

april i en komplettering. Där förklaras ytterligare att förslagen till nya färjor utgör en 

förstudie, som inte kan jämföras med en fullständig förprojektering. Studien är dock fullt 

tillräcklig för att ge en god bild av hur nya färjor kan se ut samt deras prestanda. 

 

Vi vill bemöta de tekniskt-ekonomiska kommentarerna på följande sätt: 

1. Den använda programvaran som används för fartygsteknisk modellering är 

avancerad och framtagen av en av världens mest kända auktoriteter inom 

skeppsteknik, professor Timoschenko. Självfallet bör flertalet simulationer göras för 

att minska svall, framställa smarta skrovformer och dimensionera fartyg för säregna 

vindförhållanden. Detta görs i ett senare skede i fartygsplaneringen. 

2. I ovannämnda komplettering förklaras att med i stort sett samma deplacement som 

Skarven men lättare maskineri och minimalt bunkerbehov kan man uppnå minst 

samma lastkapacitet i ton som på Skarven. Lättare konstruktion av överbyggnad ökar 

också lastkapaciteten och minskar lättvikten till förmån för energieffektivitet. 

Granskarna vid LR förefaller också ha fokuserat enbart på vissa parametrar som 

blockkoefficient och inte sett till faktiskt deplacement. 

3. Det är svårt att uttyda hur LR resonerar kring begreppet stabilitet. Ett fartygs 

stabilitet ökar med ökad bredd och minskat djupgående. Snabbruttsutredningen har 
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inte påstått att ingen kontroll av intaktstabilitet har gjorts. Grundläggande 

stabilitetsvärden har erhållits direkt ur använd programvara.  

4. Att välja ett mindre djupgående än på Skarven och Knipan reducerar den 

omnämnda squateffekten och dess inverkan på passage genom Ekholms sund. 

(Snabbruttsutredningen har valt ett mindre djupgående också med anledning av det 

minskar behovet av muddringar.) 

5. Propulsionsverkningsgrad och propellerverkningsgrad är inte samma sak. LR har 

hakat upp sig på ett värde på 72 % på ett ställe, ett värde som inte använts vid fart-

effektberäkningen. För övrigt kan påpekas att det är fullt möjligt att uppnå 

propellerverkningsgard på över 75 % även om den totala 

propulsionsverkningsgraden blir lägre. 

6. Färjor med bulb lägger också till med stäven mot kaj. Moderna färjor slösar inte 

energi och bränsle på att ligga och köra med maskin mot kajen. Det finns idag en 

mycket utvecklad automatförtöjning som låser fartyget till kajen utan manuellt 

ingripande, vilket används bl.a. för Elektra i Åbolands skärgård. Man använder 

magneter eller sugklockor för att hålla fartyget stilla. Vi förordar detta då det är 

mycket lämpligt vid laddning av elfärjor. 

7. LR fokuserar på passagerarbåtarna som om de var huvudtransportmedlet i 

snabbrutten. De påstår att man med snabbrutten inte klarar vintertrafik utan att ha 

förstått att snabbrutten tydligt angett att de snabba passagerarbåtarna faktiskt inte 

ska upprätthålla vintertrafiken. 

8. LR påstår att transportkapaciteten minskar i snabbrutten. En noggrann beräkning 

gör däremot gällande att snabbrutten ger högre transportkapacitet av bilar och 

lastfordon på samtliga linjer jämfört med dagens trafik, på södra linjen mycket mera. 

Detta var en del av uppdraget för gruppen för att råda bot på de systemfel som idag 

finns på speciellt södra linjen i och med de nya tolkningarna av Trafis 

säkerhetsbestämmelser. 
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9. I all information om kortrutten sägs att turtätheten inte skall öka, därmed kvarstår 

dagens kapacitetsbrist. Kapaciteten ökas inte heller av att passagerarna måste köra 

långa sträckor själva.  

10. LR menar att snabbrutten belastar privatpersoners ekonomi mer än kortrutten. 

Detta förefaller orimligt då kortruttens fundamentala tanke är att det privata 

resandet ökar i kortrutten, så till den grad att de personer som veckovis gör resor till 

Mariehamn från Kökar och Sottunga behöver betala 640 € per år för privata 

bränslekostnader genom överfart genom Föglö. 

11. LRs sifferexercis med körtider, minuter och farter på 30 - 40 knop för Föglölinjen är 

uppseendeväckande. Vi skrev visserligen redan i en komplettering till 

snabbruttsutredningen att 20 minuters överfart mellan Svinö-Degerby var för enkelt 

beskrivet.5 Men eftersom Knipan körde Svinö-Degerby på 25 min är det mycket 

troligt att också andra fartyg som är optimerade för linjen kan göra sträckan på 

kortare tid. Skarven är extremt långsam vid tilläggning och använder 30 min. 

Föreslagna fartygs manövrering i aktuell farled skall naturligtvis simuleras i simulator 

och optimeras innan slutligt bygge. 

12. Snabbrutten skisserar en tidtabell om 12 turer mellan Svinö och Degerby, samma 

som idag. Att 14 turer endast anges som en yttre möjlighet var tydligen ytterligare en 

ingång för LRs misstolkningar. Tidtabellen kortas dessutom om laddningsmöjlighet 

förefinns i Degerby. Därmed ligger snabbruttens tidtabell inom samma ramar som 

dagens så att bemanningen med tvåskift möjliggörs. Dessutom minskas 

bemanningsbehovet genom ett modernt elfartyg. 

13. Sträckan för tvärgående linjen är ca 22 sjömil vilket ger medelfarten 12,5 knop för att 

uppnå den tidtabell som skisserats i snabbrutten. Då torde det finnas marginal för 

hamnanlöp. Utredningsgruppen kan jämväl göra justeringar om beräkningarna visat 

sig vara alltför grova, men behöver i sådana fall exakta kalkylgrunder och inte lösa 

anklagelser. 

                                                 
5 https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/tillagg_10.1.pdf  

https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/tillagg_10.1.pdf
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14. Den föreslagna snabbåtslinjen Kökar – Mariehamn är en idé från Kökar som 

snabbruttsutredningen vidareutvecklat. I tidtabellen har beaktats 

hastighetsbegränsningar utanför Degerby och i Slemmern. Med den moderna teknik 

som presenteras i projektet BB-Green6 ser vi inget behov av substantiella 

hastighetsreduceringar på övriga sträckor. Svallbildningen är nämligen kraftigt 

reducerad jämfört med konventionella båtar i och med ”luftmadrassen” som också 

minskar motståndet och ökar energieffektiviteten. Ser man till tiderna för anlöp i 

Stockholms skärgård kan en lossning och lastning i Degerby knappast ta mer än ett 

par minuter om inte större gods skall med, vilket ter sig osannolikt. 

15. Snabbruttens förslag till nya färjor samt tidtabellsförslag ger ett effektivare 

utnyttjande av tonnaget. Detta eftersom tiderna för stillaliggande under dagarna 

reducerats och en färja hinner med den trafik där man idag kör två, vilket ger 

kostnadsbesparingar. 

16. LR vill såsom tidigare påpekats fortsättningsvis avvakta med utfasning av gamla, 

omoderna och ineffektiva fossildrivna färjor under förevändning att tekniken inte 

skulle finnas för fossilfri färjetrafik. Detta påstående håller inte kritisk granskning. 

Hela den internationella storsjöfarten (IMO) har beslutat att snarast reducera sina 

CO2-utsläpp genom implementeringen av den nya fartygstekniken som finns 

tillgänglig.7 

17. Om LR menar allvar med att minska bilberoendet måste kollektivtrafiken ingå i alla 

skeden i kortruttsplaneringarna. Någon utbyggd laddinfrastruktur, smarta 

bokningssystem, bilpooler vid skärgårdshamnar eller liknande har inte presenterats. 

Inte heller har dessa aspekter i snabbruttsutredningen kommenterats. Vi tolkar 

denna tystnad därmed som en positiv inställning till förslagen. 

18. LR menar att kostnaderna ökar med snabbrutten. Ålands teknikkluster framlägger 

belägg för att färjetrafik i framtiden med smarta energilösningar kan minska sina 

kostnader med upp emot hälften.8 Då hade de inte ens på allvar bedömt den stora 

                                                 
6  http://www.bbgreen.info/  
7 https://www.maritime-executive.com/article/imo-agrees-to-co2-emissions-target#gs.KClRy0k  
8 http://www.atc.ax/files/slutrapport_miljobranslen.pdf   

http://www.bbgreen.info/
https://www.maritime-executive.com/article/imo-agrees-to-co2-emissions-target#gs.KClRy0k
http://www.atc.ax/files/slutrapport_miljobranslen.pdf
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potentialen i el som energibärare. Jämför vi kortrutten med snabbrutten i södra 

skärgården har vi presenterat nedanstående tabell som tydliggör att snabbrutten 

kan komma att bli betydligt billigare vad gäller både investeringar och drift med 

gällande fartygsteknologi. Passagerarbåten är inte heller kostnadsdrivande; den 

ryms väl inom ramen för en billigare men effektivare skärgårdstrafik. 

19. Avslutningsvis vill vi understryka att LR själva i sitt svar till snabbrutten ser att snabba 

passagerarbåtar i kombination med god kollektivtrafik är önskvärt. Det är mot den 

bakgrunden obegripligt att LR sågar snabbruttsutredningens förslag till flexibla och 

snabba transporter. Istället borde LR visat en vördnad för det arbete som lagts ned 

för att hitta alternativa lösningar som rimmar med den gemensamma utvecklings- 

och hållbarhetsagendans höga ambitioner. 

 

KORTRUTTEN Investering Årlig kostnad 

20 år, 2 % 

Föglö totalt  40 M 2 446 000 

Föglöfärja 15 M 1 736 000 

Sottunga ny färja 3,5 M 396 000 

Driftskostnader Föglölinjen 
 

1 142 000 

Driftskostnader Kökar-Föglö 
 

1 881 000 

Driftskostnader Sottunga-Föglö 
 

475 000 

Kostnad totalt 58,5 M 8,1 M 

 

SNABBRUTTEN Investering Årlig kostnad 

20 år, 2 % 

Kommentar 

Infrastruktur Brändöström 0 0 Ej nödvändig för snabbrutt; 

3,92 M ingår i annan 

budgetpost 

Dykdalber, hamnplaner 2,13 M 130 250 Svinö, Degerby 

Väntefiler 0,85 M  52 000 Svinö, Degerby 



   
  Mariehamn den 18 september 2018 

Simonsgränd, 22100 Mariehamn 018-17 230  |  info@natur.ax  |  www.natur.ax 

 

Föglöfärja 15 M 1 736 000   

Kökarfärja 15 M 1 736 000   

Passagerarbåt 3 M 339 000   

Driftskostnader Föglö 
 

1 149 000   

Driftskostnader Kökar 
 

2 493 000   

Kostnad totalt 39,9 M 7,6 M 
 

 

Med dessa nitton punkter som bakgrund ter sig LRs bemötande som ett tillnärmelsevis 

desperat försök att misstolka angivelser och påståenden på ett sätt som medvetet skulle 

svartmåla snabbrutten och det engagemang som finns för att driva på en hållbar utveckling 

för skärgårdstrafiken. Ålands Natur & Miljö förundras över att LR fäller sådana kommentarer 

över de fartygstekniska bevekelsegrunderna då vi vill anse infrastrukturavdelningens 

expertis som kompetent.  Vi på Ålands Natur & Miljö kan mot denna bakgrund notera en 

stor upprördhet i medlemskåren och är rädda för att detta nya läge försämrar 

samtalsförutsättningarna mellan de båda parterna. 

 

I snabbruttsutredningen finns därutöver framtidsspaningar för i vilken riktning 

skärgårdssamhället skulle kunna utvecklas i ett utbyggt kortruttssystem kontra 

snabbruttssystem. LR menar att dessa spaningar inte är vetenskapliga, vilket vi självklart 

redan medgett. Det går nämligen inte att spå framtiden; snarare behöver antaganden göras 

utgående från dagens trender (för vilka vetenskaplig litteratur anges) och ÅSUB:s 

befolkningsprognoser vilka hopkopplas med de planerade förändringarna i de två 

trafiksystemen. Faktorer som påverkar befolkningsmängd av olika trafiklösningar utifrån den 

citerade litteraturen är framför allt följande: 

• Kostnader för transport 

• Smidighet av transport och anlöp vidare 

• Turtäthet 

• Snabbhet av transport 

• Närhet till centralort 
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• Närhet till servicepunkter 

• Läge i förhållande till trafiksituationen 

I samråd med sakgranskarna har antagandena bollats. Slutsatsen har blivit att ett utbyggt 

kortruttssystem: 

• gör Sottunga till en blindtarmsort med minskande befolkning, 

• gör en resa för en Kökarsbosatt krångligare än tidigare genom överfart på Föglö, 

• inte har råd med en tät Galtbytrafik, och 

• inte stävjar befolkningsminskningen i Brändö och Kumlinge. 

 

Denna bedömning har dock försvårats av att LR inte varit tydliga med hur kortrutten exakt 

ska se ut i den norra delen av skärgården. För detta har inte heller norra skärgården fått 

besked. 

 

Vi uppmanar LR att en gång för alla höra med skärgårdsbefolkningen för att efterhöra 

huruvida farhågorna kring kortrutten kan besannas. 

 

3. Ärendehanteringen strider mot förvaltningslagen 

Ålands Natur & Miljö är självklart hedrade för att snabbruttsutredningsgruppen fick audiens 

hos LR i december och att ett svar erhölls på snabbruttsutredningen. Vi ställer oss dock 

frågande till varför bemötandet kom just nu, åtta månader efter att begäran diariefördes. 

Förvaltningslagen anger att ett svar ska delges inom tre månader som regel. Visserligen har 

LR inkommit med kompletteringsbegäran två gånger, men ännu efter detta har 3-

månadersgränsen överskridits. Det förefaller därför rimligt att svaret lanserades just då 

medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik behandlas i lagtinget i ett troligen 

medvetet taktikerande att svartmåla den vilja som finns för alternativa trafiklösningar i 

skärgården. Detta kan också beläggas utifrån den ton bemötandet är skriven i. Därmed har 

behandlingen av ärendet skett under grundat dröjsmål vilket skulle strida mot 5 kap 20 § 

förvaltningslagen. 

 



   
  Mariehamn den 18 september 2018 

Simonsgränd, 22100 Mariehamn 018-17 230  |  info@natur.ax  |  www.natur.ax 

 

4. LR bemöter förslaget som om att det hade hög detaljeringsgrad 

LR bemöter snabbrutten såsom om den vore en fullständig rapport på lika många sidor 

som kortruttsutredningarna. Vi menar att det är orimligt att anlägga en detaljeringsgrad av 

samma nivå inom ramen för ideell verksamhet och inom loppet av två månader. 

Utredningen gör det klart och tydligt att arbetet är att betrakta som en tankeskiss snarare 

än en detaljerad planritning. Därför är det orimligt att de gråzoner och outtalade aspekter 

som utredningen bygger på har kommenterats av LR som stora brister. Inom 

projektsammanhang skulle den rätta benämningen vara förstudie; vi hade därmed väntat 

oss ett svar med denna förstående ansats. 

 

Då vi ändå fått ett sådant bemötande, tolkar vi det så att LR gärna skulle vilja se en högre 

detaljeringsgrad av snabbruttsutredningen. Vi håller i sådana fall med om att detta vore 

högst önskvärt. Därför ställer vi oss till förfogande och kan tänka oss att göra denna 

specificering och framföra noggrannare kalkylunderlag för de fartygsteknologiska 

aspekterna.  

 

Då tidigare initiativtagare till ett annat lösningsförslag för skärgårdstrafiken erhållit ett 

takbelopp om 70 000 € för att göra jämförbara detaljanalyser, ter det sig rimligt att 

föreningen anhåller om samma belopp. Om LR är redo att avsätta 709 000 € på bro- och 

hamnkonsultarvoden i ett enskilt beslut torde ca 10 % av denna summa inte vara alltför 

mycket att begära. Det skulle inte minst gå i linje med LRs uttryckliga välkomnande av det 

gemensamma hållbarhetsarbetet. 

 

Med önskan om ett fortsatt gott samarbete och god samtalston. 

Ålands Natur & Miljö r.f. 


