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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 21/1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens meddelande till lands

tinget angående utarbetad översikt av 

landskapet Ålands hushållning åren 

1989- 1993 samt trafikplan åren 1990-

2000. 

Landstinget har den 29 maj 1989 inbegärt finansutskottets utlåtande över medde

landet. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, avdelningschefen för närings

avdelningen Olof Erland, vicelantrådet May Flodin, yrkesutbildningsinspektören 

Gösta Helander, rektorn för Ålands lantmannaskola Carin Holmqvist, rektorn för 

Ålands handelsläroverk Viveca Häggblom, t.f. rektorn för Ålands sjöfartsläroverk 

Sven Jansson, rektorn för Ålands yrkesskola Gunnar Lemquist, t.f. kanslichefen 

Peter Lindbäck, internrevisorn Leif Linden, överingenjören Anders Lindholm, 

prorektorn för Ålands handelsläroverk Peter Lund, ekonomichefen vid Ålands 

centralsjukhus Agneta Mannberg-Jansson, projektledaren vid Ålands teknologicent

rum Robert von Pfaler, rektorn för Ålands sjömansskola Olav Remmer och rektorn 

för Ålands tekniska läroverk Bo Tikander. 

Utskottet har besökt Brändö och därvid hört kommunfullmäktiges ordförande Erik 

Berg, banktjänstemannen Henrik BiJenberg, kommunstyrelsemedlemmarna Leif 

Björkwall, Kaj Englund och Krister Englund, kommunstyrelsens ordförande Sture 

Gustafsson, kommunstyrelsemedlemmen Lars Holmberg, ekonomichefen vid Lappo 

turistservice Leif Lundell samt kommunfullmäktiges viceordförande Olof Öström. 

Vidare har utskottet studerat aktuella vägprojekt i Geta, Hammarland, Saltvik, 

Sund och Vårdö. 

LANDSKAPET ÅLANDS HUSHÅLLNING ÅREN 1989-1993 

Ordinarie medel 

Landskapsstyrelsen konstaterar i motiveringen att planen till sin karaktär är 

riktgivande och att bindande beslut fattas vid antagandet av årsstater. I fråga om 
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avvikelser från investeringsplanen för är 1989 förutsätter utskottet att de före

läggs landstinget i form av tilläggsbudgeter. 

Social- och hälsovlrdsavd~Jningens förvaltnings

område 

Ålands centralsjukhus 

Landskapsstyrelsen föreslår att en omfattande ombyggnad av operationssalarna vid 

Ålands centralsjukhus utförs under åren 1990-91. Det har vid ärendets behandling i 

utskottet framkommit att avsikten är att ombyggnaden skall bli så omfattande att 

det vid operationsenheten ska!! kunna införas nya specialiteter. I landskapsstyrel

sens hälsopolitiska redogörelse som behandlades under våren 1989 framhöll land

skapsstyrelsen att avsikten var att på basen av redogörelsen och utgående från den 

allmänpolitiska debatten i landstinget utarbeta ett hälsovårdspolitiskt program för 

landskapet. Syftet var att häri skulle redogöras för de mål som uppsatts för 

verksamheten, för mer konkreta planer och för en därav föranledd resultatinriktad 

budgetering. På basen av den utvärdering som härefter skulle göras skulle sedan 

långtidsbudgeterna uppgöras. Landskapsstyrelsen har inte inför uppgörandet av 

föreliggande långtidsplan hunnit uppgöra något hälsovårdspolitiskt program för 

landskapet. Finansutskottet anser det därför inte vara möjligt att lnnan det 

utlovade materialet föreligger, kunna ta slutgiltig ställning till en utvidgning av 

antalet specialiteter vid operationsenheten. 

Enligt meddelandet utreder sjukhusstyrelsen förnärvarande möjligheterna att över

föra personalbostäderna och deras förvaltning till ett av landskapet ägt aktiebolag. 

Utskottet vill för sin del framhålla att de s.k. läkarvillorna och övriga personal

bostäder i första hand bör används på ett sådant sätt att de kan bidra till att lindra 

bostadsbristen för sjukhusets personal. Viktigt är härvid att de förvaltas på ett 

rationellt och ekonomiskt riktigt sätt vilket som hittills bör ske inom ramen för 

ordinarie årsstaten. 

UtbildningsavdeJningens förvaltningsområde 

Finansutskottet har vad gäller anslagen för utbildningsavdelningen särskilt fäst sig 

vid den bristfälliga beredning som i flera fall framkommit vid ärendets behandling i 

utskottet. Som exempel kan nämnas att en uppgradering av navigationssimulatorn 
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vid Ålanås sjöfartsläroverk inte kostar 2 miljoner mark som uppges i meddelandet 

utan 4 miljoner och då har inte ett nytt visuellt system alls beaktats. Införskaffan

det av ett visuellt system är kostnadsberäknat till 3,5 miljoner mark och skulle 

enligt den arbetsgrupp som bereder frågan bli aktuellt under åren 1992-93. 

Finansutskottet har beslutat föreslå ett antal ändringar i investeringsplanen vad 

gäller utbiJdningsavdelningens förvaltningsområde. Ändringarna berör anslagen för 

navigationssimulatorn vid Ålands sjöfartsläroverk, verkstadstillbyggnaden vid 

Ålands yrkesskola samt grundreparationer och maskinhall vid Ålands lantmannasko

la. De framgår av den till betänkandet fogade investeringsplanen för åren 1989-93. 

Ändringarna motiveras i detalj under respektive skola. 

Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföranden Karl 

Sundblom) har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Ålands sjöfartsläroverk 

Som nämnts anser utskottet frågan om uppgradering av sjöfartsläroverkets naviga

tionssimulator vara dåligt beredd, men vill samtidigt med tanke på vikten av att 

sjöfartsläroverket följer utvecklingen inom sitt område inte fördröja frågan utan 

föreslår en ökning av anslaget med 2 miljoner under åren 1991-92 i enlighet med de 

beräkningar som framlagts under utskottsbehandlingen, samt att 1,5 miljoner 

upptas under år 1993 för det vidare utvecklandet av anläggningen. 

Ålands tekniska läroverk 

Landskapsstyrelsen konstaterar att om Ålands teknologkentrum utvecklas så som 

det förväntas blir en utbyggnad av skolfastigheten aktuell under planperioden. 

Finansutskottet förutsätter att landskapsstyrelsen återkommer med bättre under

byggda förslag angående behovet av tilläggsutrym men för tekniska läroverket 

inklusive teknologicentret. 

Ålands yrkesskola 

Utskottet har inte funnit det vara möjligt att på basen av de utredningar som nu 

föreligger ta ställning till en tillbyggnad av skolans verkstad. Den framtida 

linjeindelningen måste klargöras innan behovet av nya verkstadsutrymmen kan 

fastslås. Utskottet anser det också vara möjligt för skolan att få utnyttja någon 

annan skolas utrymmen eller landskapets verkstadslokaler i Möckelö. 
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Ålands lantmannaskola 

Med tanke på den svaga elevtillströmningen kan utskottet inte nu omfatta förslaget 

att grundreparationer skulle utföras för 500.000 mark och att en ny maskinhall 

skulle byggas. Utskottet vill dock framhålla vikten av att det tillses att skolans 

masldnpark förvaras under tak. 

Näringsavdelningens förvaltningsomräde 

Landskapets deltagande i vatten- och avloppsarbeten 

Utskottet anser att flera miljöförbättrande åtgärder kan komma att behöva vidtas 

och föreslår därför att ytterligare 100.000 mark årligen anslås för ändamålet under 

åren 1990-199 3. 

Trafikavdelningens förvaltningsområde 

Finansutskottet har beslutat omfatta det av landskapsstyrelsen framlagda förslaget 

vad gäller anslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten under åren 1990-93. 

Utskottets minoritet (ledamoten Inger Mattsson och viceordföranden Karl Sund

blom) har fogat skriftliga reservationer till betänkandet. 

Anslaget för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten är och har under en längre 

tid varit uppdelat i två delar; ett anslag för fasta Aland och ett för skärgården. 

Utskottet har inte funnit något skäl för att i framtiden ha denna uppdelning utan 

föreslår att anslagen sammansläs. 

Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföranden Karl 

Sundblom) anser med tanke på uppbyggnaden av landskapets årsstater att denna 

indelning bör kvarstå och att de krav på en högre nivå på anslagen som skärgården 

är berättigad till bäst kan tillgodoses på så sätt. 

Vad gäller budgetplaneringen anser utskottet att Jandskapsstyrelsen för det första 

bör prioritera de huvudvägar som av trafiksäkerhets- och bärighetsskäl är i behov 
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av ombyggnad och för det andra de trafikavsnitt där inbesparingar av driftskostna

derna kan ske. Härvid bör de mest ekonomiska och miljövänliga alternativen väljas. 

Enskilda medel 

Ålands folkhögskola 

Eftersom den framtida användningen av den s.k. kavaljersflygeln vid folkhögskolan 

är mycket oklar har utskottet inte kunnat godkänna förslaget att grundreparera den 

under åren 1992-93 till en kostnad av 800.000 mark. 

Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och ledamoten Inger Matts

son) anser att landskapsstyrelsens förslag borde ha godkänts oförändrat. 

Ålands handelsläroverk 

På grund av den stora elevtillströmningen till handelsläroverket och den därav 

uppkomna bristen på utrymmen som gör arbetssituationen vid skolan besvärlig 

anser utskottet det inte vara ändamålsenligt att vänta ända till är 1992 med 

byggande av en ny skola. Utskottet föreslår att 7 ,5 miljoner mark skulle upptas 

redan under år 1991 och följande är 5,5 miljoner mark. 

Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföranden Karl 

Sundblom) anser att landskapsstyrelsens förslag borde ha godkänts oförändrat. 

TRAFIKPLAN FÖR LANDSKAPET ÅLAND AREN 1990-2000 

II VÄGNÄTET 

2.1. Vägnätets omfattning 

Finansutskottet behandlade i september 1986 en hemställningsmotion om 

utredning av möjligheterna att förverkliga ett ringvägsprojekt Lumpar

land-Värdö innefattande även ett landskapsövertagande av färjhållningen 

över Ängösund. Landstinget beslöt med anledning härav att hemställa hos 

landskapsstyrelsen om en utredning av ett landskapsövertagande av färj

trafiken över Ängösund och kostnaderna för byggande av en ringväg över 
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Lumparland-Vårdö. Landskapsstyrelsen har dock ännu inte färdigställt 

någon sådan utredning. 

I föreliggande meddelande konstaterar landskapsstyrelsen att bron över 

Ängösund p.g.a. bristande resurser inte kan byggas inom planperioden, 

men att färjtrafiken bibehålls på minst nuvarande nivå. Eftersom det här 

är fråga om en kommunal färja som endast erhåller landskapsstöd måste 

bestämmandet av nivån på trafiken i första hand anses ankomma på 

kommunen. 

Finansutskottet anser att all färjtrafik i landskapet bör handhas enligt 

enhetliga principer för att likställighet mellan invånarna skall kunna 

uppnås och föreslår därför att landskapsstyrelsen snarast vidtar åtgärder i 

syfte att överta all kommunal färjtrafik. 

2.2. Vägnätets standard 

I meddelandet säger landskapsstyrelsen att vid ny- och ombyggnad av 

vägnätet bör trafiksäkerhet och miljöanpassning prioriteras. Finansutskot

tet vi!l i sammanhanget särskilt poängtera vikten av att när det gäller 

beaktande av känsliga miljöer skall landskapsstyrelsen alldeles särskilt ta 

hänsyn till kulturmiljöer. I sådana sammanhang bör de redan uppgjorda 

kulturmiljöinventeringarna beaktas. 

Landskapsstyre!sen säger beträffande den lätta trafiken att "genom 

tätorter bör separata gång- och cykelvägar eftersträvas". Det är här 

viktigt att komma ihåg att skyltningen bör vara så tydlig att cyklisterna 

verkligen använder cykelvägarna så att separering fungerar i praktiken. 

3. A. tgärder och kostnader 

3.2. Vägbyggnadsätgärder 

Landskapsstyrelsen har i de till trafikplanen fogade fig. 9 och 1 O redogjort 

för de olika vägprojekt som är aktuella under planperioden och för 

kostnaderna. Självfallet måste landskapsstyrelsen här räkna med att 

oförutsedda projekt kan komma att innebära att planerade projekt måste 

senareläggas eller helt utgå. 
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Vad gäller de i figurerna 9 och 10 föreslagna vägprojekten och kostnader

na härför har finansutskottet beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag 

i sin helhet. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Viking Lindbom och Olof Salmen) 

hänvisar till sin skriftliga reservation. 

Ledamoten Inger Mattsson, som avstått ifrån att rösta, hänvisar till sin 

skriftliga reservation. 

Vad gäller figur l 0 har en rättelse vidtagits i fråga om Finholma bro 

(F öglö). Anslaget för år 1990 skall uppgå till 500.000 mark och anslaget 

för år 1991 till 2 miljoner mark. 

SJÖTRAFIK 

Målsättningar 

Landskapstyrelsen konstaterar beträffande de fasta vägförbindelserna i 

skärgården att där de geografiska och tekniska förutsättningarna möjlig

gör en stegvis utbyggnad av fasta vägförbindelser bör på sikt så ske. 

Utskottet anser för sin del att det i det här sammanhanget är viktigt att 

påpeka att miljömässiga hänsyn måste tas när beslut fattas. 

Vad gäller vikten av ett fungerande kommunikationsnät och i synnerhet ändamåls

enliga vägförbindelser vill utskottet i övrigt endast hänvisa till en landskapskom

mittes betänkande i vägfrågor från 1930-talet. 

"Landsvägar, sockenvägar, kommunalvägar, byavägar, kunna alla förliknas 

vid nervsträngar i den levande organismen, utgörande dess stråkvägar och 

genom vilka de hopsamlade livsyttringarna förmedlas till sina centra. 

Nervsträngarnas yttersta förgreningar utlöpa i de skilda organen för 

förmedlande av deras anpart i och ti1.lgodoseende av organismens liv. 

Vägarna utgöra dessa yttersta utlöpare, vilka i ett lands ekonomiska liv 

innehava en betydelse, större än den man hitintills i allmänhet velat åt 

dem giva". 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 september 1989 

att Landstinget med de i betänkandet 

anförda synpunkterna omfattar land

skapsstyrelsens översikt av landskapet 

Ålands hushållning åren 1989-93 och 

den därtill fogade trafikplanen för 

åren 1990-2000 samt att landstinget 

beslutar bringa betänkandet till land

skapsstyrelsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Karl Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 



I N V E S T E R I N G S P L A N 1989-1993 
;=======================::::================== 

1989 1990 1991 1992 1993 
Grundbudget Förslag Förslag Förslag Förslag 

LANDSTINGET 
========= 
Diverse investeringar 100 100 100 100 100 

LANDSKAPSSTYREL.SEN 

================--= 
Diverse investeringar 32 100 100 100 100 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALT-
==================:::::=::==~= 

NINGSOMRllDE 
======== 

Självst:yrelsegården, om- och 
tillbyggnad 100 

Klands turisthotell, grund-
reparationer 4.690 

Diverse investeringar 395 1.000 1.000 1.000 1.000 

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALT-
==:=======================-== 
NINGSOMRÄDE 
========--== 
Diverse investeringar 570 600 600 600 600 

SOCIAL- OCH HÄLSOVllRDsAVDEL-
=-============ 
NINGENS FÖRVALTNINGSDMRKDE 
======================~==== 

.Klands centralsjukhus, 
- anskaffning av inventarier 2.500 3.000 2.000 2.500 2.500 
- ombyggnad av operationssalar (200) 3.000 9.000 
- grundförbättringar 1.800 500 500 2.000 2.000 

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖR-
=======-=======--============= 
VALTNINGSOMRÄDE 
============== 
.Klands lyceum, grundreparationer 850 1.000 500 1.000 1.000 

.Klands sjöfartsläroverk, för-
nyande av navigationssimulator 2.000 2.000 1.500 

lilands tekniska läroverk, labora-
torietillbyggnad 3.000 

.Klands sjämansskola, verkstads-
tillbyggnad 500 4.500 1.100 

.Klands yrkesskola, verkstads-
tillbyggnad 



l!.lands lantmannaskola, 
- grundreparationer 
- maskinhall rn.m. 

Diverse investeringar 

NARINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
======--====~=================== 

OMRÄDE 
------
Investeringsutgifter för tryggande 
av sysselsättningen 

Plantskolorna, etablering av nya 
plantskolan 

Landsv.apets deltagande i vatten-
och avloppsarbeten 

Diverse investeringar 

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
==~====~======--======--============= 

OMRÄDE 
------
'{ågbyggnads- och vägförbättrings-
arbeten 
- fasta Rland 
- skärgården 

Anskaffning av fartyg och färjor 

Anskaffning av masldner 

Arbeten som utförs åt utomstående 

Flyghangar 

Diverse investeringar 

ORDINARIE MEDEL - smmia 

ENSKILDA MEDEL 
========= 
Älands folkhögskola, 
- grundreparation av internat 

- grundreparation av Kavaljers
fl ygeln 

Älands handelsläroverk, skolbyggnad 

ENSKILDA MEDEL - SUllilla 

SUMMA TOTALT 

2.802 2.800 2.800 2.800 2.800 

1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 

710 500 1.300 

610 700 700 700 700 

1.227 1.300 1.300 1.300 1.300 

10.500 11.500 11.500 11.500 
8.000 
5.200 

6.035 15.000 15.000 1.500 1.500 

1. 700 1.700 1.700 1. 700 1. 700 

600 600 600 600 600 

3.000 

500 500 500 500 500 

39.981 51.400 53.500 31.900 35.400 
=================~=====-============~=========:::::===========-=:::=::::::====--=====-~-===============" 

60 1.000 

7.500 5.500 

60 1.000 7.500 5.500 
===~===~========================:::=======---==========================--:====================; 

40.041 52.400 61.000 37.400 35.400 



Med anledning av finansutskottets beslut angående landskapet Ålands hushållning 

åren 1989-1993 vad gäller utbildningsavdelningens förvaltningsområde får vi genom 

RESERVATION 

anföra att de till buds stående medlen av rättviseskäl borde fördelas på följande 

sätt: 

1989 1990 1991 1992 1993 

================================================= 

UTBILDNINGSAVDELNINGENS 

FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

= = = = = = = = = = = = ::: = = = :: = = = = :.:: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::: = = 

Ålands s jöfartsläroverk, 

uppgradering av navigations

sirnulator 2.000 2.000 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::: = = = = = ::: = = = = = = = = = = = = = = ::: = = 

Ålands yrkesskola, verkstads

tillbyggnad 

Ålands lantmannaskola, 

- grundreparationer 

- maskinhall, m.m. 

6.000 6.000 

800 

============================================== 

Mariehamn den 11 september i 989 

/
1 
I ,.., 
' h ; . -, t LLi.~JL~ 

f Karl Sundblom 
Qvv~·~-\1v~ ~~·t- > 

Sven-Olof Lmdfors , 



RESERVATION 

Undertecknad kan inte omfatta finansutskottets majoritets beslut att till alla delar 

godkänna 1andskapsstyrelsens förslag till trafikplan åren 1990-2000. 

Enligt min åsikt är det nödvändigt att tidigarelägga satsningar på de fastå1ändska 

huvudvägarna, likaså anser jag att man för Isaksö bro jämte anslutningsvägar bör 

uppta 500.000 mark redan år 1990. 

För att bättre kunna tillvarata miljöbevarande aspekter anser jag att nya vägplaner 

bör uppgöras för landsväg nr 5 Lemström-·Knutsboda och nr 10 Norra Sundsvägen. 

Projektet Sandö-Simskäla är ändamålsenligt och kostnadsbesparande och bör därför 

enligt min mening påbörjas redan 1991 och fullfö1 jas 1992. 

Dessa samt övriga ändringsförslag framgår av de figurblad som bifogas min 

reservation. 

Mariehamn den fS september 1989 

Inger Mattsson 



VÄGBYGGNADS- OCH VÄGFÖRBÄTTR!NGSARBETEN PÅ FASTA År.AND 1989 - 2000 (1.000 mark) Figur 9 
Enligt vägbyggnadskostnadsindex för år 1988 114. 

Projekt 28.02.77 Väglängd Redan Budg. Avses Kostnad per år Total 
bevilj. förv. kostnad 

1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1 Frebbenby - överby vägskäl - - - - - - - 1.000 1.000 - 2.000 
l Landsväg nr 1 Näfsby-Frebbenby (Vp-87 2,2 km) 6,3 km 1 720 - 1 700 - 800 600 - - - 3 120 

3 .. nr 2 Godby-Mariehamn 8,0 km 9 500 1 800 1 800 2 500 - - - - - 13 800 

:.2 " nr 2 gång- och cykeltunnel Ulfsby - - - - - - - l 000 - 1 000 

4 " nr 2 Haraldsby - Kastelholm 4,8 Jan - - - - - - 1.000 1.000 900 4 000 

5 .. nr 3 Lemström-Knutsboda {Vp -88) 2,8 km 870 1 300 - - - - - - - 2 200 

6 " nr 3 Knutsboda - Söderby 4,0 km - - - - - - - 400 1 100 2. 800 

7 Il nr 4 Godby-Grelsby 3,7 km 600 - - - 1 000 1 400 - - - 2 400 

8 .. nr 4 Grelsby - Brusta - Västanträsk 8,8 km - - - - - - 1.'..100 1.000 1 000 4 100 

9 Godby centrum 0,3 km - - - - - 600 - - - 600 

10 Norra Sundsvägen (Björby-Strömbolstad) 4,5 km - - - - - - - - - -

11 Bertby-Syllöda (Vp -88) 1,5 km - 600 - - - - - - - 600 

13 Rondellen-V.Utfarten (sjukhusbacken) 
Vägbyggnad inkl. 1,3 km 1 740 1 000 1 000 1 400 1 600 - - - - 4 340 
gång- o cykelbro/tunnel och 
planteringar 

14 Svartsmara-Bamböle 2,0 km - - - - - - - 600 600 1 200 

Asfaltering och ytbehandling 1 500 1 500 1 500 l 500 1 500 1 500 l 500 1 500 

Dispositionsmedel l 200 1 500 1 600 l 600 1 600 l 600 1 600 1 600 

18 Färjsundsbrygga 500 - 500 

19 Isa~s5 bro + anslutningsvägar - 300 - 500 1 200 2.70(l- 2.100 - 6 800 

~8 ~~v~g ~ ~~~arS\j!l.dkS~öKvä&skäa - - - - - 1.coo - - - - eon - - - - - - - - -va. v o vags a= ro. sta 
8 000 8 000 '1.J;-00 7 700 lk~:OO 8.ZOO 8.100 3~·z(lo 

totalt 13.200 10.500 11.000 11.500 10.700 10.500 11.400 11.scn 



VÄGBYGGNADS- OCH VÄGFÖRBÄTTRINGSARBETEN PÅ FASTA ÄLAND 1989 - 2000 (1.000 mark) Figur 9 
Enligt vägbyggnadskostnadsindex för år 1988 114. 

Projekt 28.02.77 Väglängd Redan Kostnad per är Total 
bevilj. kostnad 

1996 1997 1998 1999 2000 

2 Landsväg nr l Gottby - Näfsby 8,4 km 1.300 1. 2or1 1 .000 l 000 - 4 200 

35 " nr 1 Frebbenby - Överby vägskäl 5,8 km - - - 2 000 

4 " nr 2 Haraldsby - Kastelholm 4,8 km - 1. 100 - - 2 000 

36 " nr 2 Kastelholm - Prästö 11,9 km - 1 300 - 5 000 
1.000 1.:00 i .300 

37 " nr 3 Lwnparsund - Svinö vägskäl 2,0 km - - - - - 1 000 

38 " nr 3 Svinö vägskäl - Krogstad 1,1 km - - - 500 

6 " nr 3 Knutsboda - Söderby 4,0 km - 1 300 - - 2 800 

8 " nr 4 Grelsby - Brusta - Västanträsk 8,8 km - 1. 100 - - - 4 100 

39 " nr 212 Brusta - Strömma 5,9 km - - - 600 1 200 1 800 

40 " nr 212 Haraldsby - Kvarnbo 4,6 km ()(10 700 700 7(10 2 700 

12 " nr 118 Jomala kyrka-Gottby 3,1 km 600 900 1 500 

10 Norra Sundsvägen (Björby-Strömbolstad) 4,5 km 

41 Gölby - Tingsbacka - Emkarby vägskäl 2,1 km - - 700 700 

42 Geta. kyrka - Pantsarnäs 2,8 km - - - 500 1 500 

~larstmds bro - 500 
Asfaltering och ytbehandling 1 300 1 300 1 300 l 300 1 300 

Dispositionsmedel l 600 l 600 1 600 l 600 1 600 

9.800 6. 800" 5.900 6.500 6.000 

10.70f1 9.500 9.60(1 9.700 9.700 



VÄGBYGGNADS- OCH VÄGFÖRBÄTTRINGSARBETEN I SKÄRGÅRDEN 1989 - 2000 { 1.000 mk) Figur 10 

Enligt vägbyggnadskostnadsindex för år 1988 114. 

Längd Redan Eudg. Avses 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total 

Projekt 28.02.78 l.>evilj. 1989 förv. kostnc;c 

anslag 1989 

Vägar och bankar 

20 Karlby - Hellsö 5,1 km 1 070 1 200 700 l 2.00 " 970 

21 Torsholma-Lilla Hummelholm 1,7 km 2 900 1 500 500 

22 Korsö-Fiskö (breddning) 300 600 900 
46 Fiskö-bvn .'iOC 
24 Sandö-Simskäla 1,0 km - 90(1 1.'100 - - - l 900 

Beläggningar 500 500 300 300 300 300 300 300 

Dispositionsmedel 350 300 400 300 400 400 400 400 

Färjfästen och bryggor 

25 Färjfäste Torsholma - 600 1.300 1.300 3.200 

26 Brygga Lappo 500 1 100 500 l 100 - - - 1 600 

?.7 Sandö - Simskäla - sor. - 500 

29 Degerby + parkering 1 .300 1.301' 2 60~ 

Broar 

30 Bro 1 Lilla Hummelholm 

31 Finholma bro (Fögl.ö) 5?0 2 000 2 550 

5 ~00 2 500 3 500 3 800 2.300 2.300 33)[1 3.:iOil 



VÄGBYGGNJ\DS- OCH VÄGFÖRBÄTTRINGSARBETEN I SKÄRGÅRDEN 1989 - 2000 (1.000 mk) Figur 10 

Enligt vägbyggnadskostnadsindex för år 1988 114. 

Längd Redan 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

Projekt 28.02.78 beviljade kostnad 

anslag 

Vägar och bankar 

43 Finholma vägskäl - Sanda 2,8 km - 800 700 1 500 

44 Visingsvägen 3,8 km - 200 700 1 200 - 2 100 

23 Äva-Jurmo 2, 7 km - - - 100 l 000 2 000 4 000 

46 Fiskö byn 0,7 km 

Beläggningar 300 300 300 300 300 

Oispositionsmedel 400 400 400 400 400 

Färjfästen och bryggor 

7.5 Lilla Hummelholm 

29 Degerby + parkering 

45 Sot tunga 500 1 000 500 1 000 3 000 

-l8 Hummelvik, Enkling?. och Lappo 

dykdaJ.ber m .m - l 000 - j 500 

Broar 

900 2.700 3 700 3.20(1 3.700 



Reservation 

Enligt trafikplanen för 1983 - 1992 är vägbyggnadsanslaget 5,2 Mmk 
för fasta Åland och 3,6 Mmk för skärgården, totalt 8,8 Mmk per år 
räknat i 1983 års penningvärde. 
Detta utgör 0,73 % av rikets budgetering motsvarande år. 
Under 18-årsperioden 1970 - 1987 har vägbyggnadskostnaderna i land
skapet i medeltal per år utgjort 0,71 % av rikets kostnader. 

Från 1983 till 1990 stiger de budgeterade medlen i riket med 83 %. 

Om vägbyggnadsanslagen på Åland fortsättningsvis skulle utvecklas 
i samma takt som rikets skulle 1990 års anslag ligga på 16 Mmk. 

Men den av landskapsstyrelsen föreslagna totalnivån under planperioden 
innebär en ökning på endast 19 % för 1990 och 30 % för 1991. 
Detta innebär att för 1990 ökar fasta Ålands anslag med endast 3@ % me
dan skärgårdsanslagen minskar med 3 %. För 1991 ökar fasta Ålands anslag 
med 48 % medan skärgårdens anslag ökar med endast 5,5 %. 

Det bör observeras att av landets lands- och bygdevägar finns 0,82% 
i landskapet. Dessutom är vägbyggnadskostnaderna proportionellt mycket 
högre i skärgården. Förutom överbyggande av vatten belastas skärgårds
anslaget av stora belopp för färjfästen och bryggor. Det bör därför 
anses skäligt att skärgårdens andel på grund av särförhållanden även 
i föreliggande plan skulle vara c:a 40 % av totalanslaget. Detta mo
tiverar en höjning av totalanslaget enligt självstyrelselagens § 29. 

Mot bakgrund av ovanstående har jag i utskottet föreslagit att an
slaget under moment 28 02 78 skulle höjas med 1 Mmk per år under plan
perioden att användas för akuta behov i skärgården enligt precisering 
i årsstat, 

Marie hamn den, 13 s-eptembe r 

~) '---~ (.. t--:-

1989 

Karl Sundblom 



R E S E R V A T I 0 N 

Vi undertecknade reserverar oss mot beslutet att i bilagan till 
landskapsstyrelsens meddelande nr 3/1988 -89 trafikplan för landskapet 
Åland 1990 - 2000 införa en finansieringsplan som inte motsvarar intentionerna. 

Utskottet har beslutat att ha endast en summa för vägbyggnads- och vägför
bättringsarbeten då prioriteringen bör göras efter angelägenhetsgrad och icke 
efter uppdelning i regioner. Likaså har man beslutat att prioritera huvudvägar 
och trafikavsnitt som minskar driftskostnader. 

Vårt förslag till fördelning av resurser gäller de 5 första åren då vi anser 
att osäkerheten beträffande olika trafikprojekts prioritetsgrad redan nu 
är osäker och därför inte bör omfatta flere år. 

Vårt förslag till fördelning ·årsvis är följande 
1990 
Ytbehandling 
Dispositionsmedel 
För akuta projekt 
Lappo brygga 
Finnholma bro 
Godbyvägen 
Rondellen 

1991 
Ytbehandling 
Dispositionsmedel 
För akuta projekt 
Sandö Simskäla 
Kök ar 
Godby Grelsby 
Rondellen 
Isaksö bro 

1992 
Ytbehandling 
Dispositionsmedel 
För akuta projekt 
Sandö Simskäla 
Kö kar 
Godby Grelsby 
Rondellen 
Isaksö bro 

1.800 
2.000 
0.300 
1.100 
2.500 
2.500 
0.300 10.500 

1.800 
2.000 
1.000 
0.900 
0.400 
0.600 
1.800 
3.000 11. 500 -

1.800 
2.000 
1.000 
1.000 
0.400 
0.500 
1.000 
3.800 11.500 



1993 
Ytbehandling 1.800 
Dispositionsmedel 2.000 
För akuta behov 1.000 
Kö kar 0.400 
Korsö - Fiskö 0.500 
Godby Grelsby 1.300 
Rondellen 1.200 
Näf sby - Frebbenby 1.400 
Haraldsby - Kastelholrn 0.500 
Sandö - Simskäla 0.500 
Lemström - Knutsboda 0.900 11. 500 

1994 
Ytbehandling 1.800 
Dispositionsmedel 2.000 
För akuta behov 1.000 
Ulfsby tunnel 1.000 
Haraldsby - Kastelholm 0.400 
Lemström - Knutsboda 1.300 
Degerby färjfäste 2.200 
Korsö - Fiskö 0.400 
Kumlinge Visingsväg 0.900 
Norra Sundsvägen 0.500 11.500 

Vi föreslår också att projekt som inte helt eller bara delvis kunnat 
finansieras under 5-årsperioden listas för framtida planering. 
Bland dessa finns t.ex. 
Haraldsby - Kastelholm 
Knutsboda - Söderby 
Grelsby - Västanträsk 
Norra Sundsvägen 
Svartsmara - Bamböle 
Torsholma - Lilla Hummelholm 
Haraldsby - Kvarnbo 

Om man genomför en planering enligt vår modell är möjligheten större att 
projekten kan genomföras efter tidsplan. I annat fall kan stora tidsförskjutningar 
uppstå då vi vet att hela 85 km av vägkropparna helt eller delvis måste 

d·~ L., 7 - < -f-tll C-~-
Wi k i ng Lindbom 

_/ 


