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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr lOa/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Landstinget med förslag till första tillägg 

till ordinarie årsstaten för landskapet Åland 

under år 1975. 

Landstinget, som icke oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 

10/1974-75 har i anledning därav inbegärt utlåtande över de av landstinget 

vidtagna ändringarna. 

Landstingets beslut avser strykning av den passus i betänkandet vari den 

s.k.Dalbergsledens utbyggnad beröres i detaljmotiveringen under 28.02.77, vil

ket utskottet med hänvisning till nedanstående omfattat. 

Det är enligt utskottet uppenbart att trafiklösningarna i samband med den 

föreslagna nya infarten inom stadsområdet förrtsatt en utbyggnad av den s.k. 

Dalbergsleden. Då någon redogörelse i detta sammanhang inte funnits för ledens 

anknytning till utfartsvägarna har flertalet i utskottet haft uppfattningen 

att sträckningen till sin utformning var avsedd som gata och därför i kostnads

hänseende var en stadens angelägenhet. Huruvida denna led kan tänkas uppfylla 

fordringarna för sådan allmän infarts- eller genomfartsväg som skulle bekostas 

av landskapet är emellertid oklart. 

Utskottet finner det emellertid självklart att likaväl som sträckningen av 

den av landskapet bekostade infarten borde följa alternativ som förordas av 

s~adens myndigheter och anpassas till stadsplaneringen bör landskapsmyndighe

terna få full redovisning över trafikledernas fortsättning och för sin del 

både göra en ändamålsenlighetsbedömning därav och även ställa vissa krav. 

Enligt utskottets uppfattning är sålunda infarterna inte någon från den övriga 

trafikplaneringen isolerad företeelse utan hela trafiklösningen borde ses 

såsom en helhet och i ett sammanhang. För den skull borde även landstinget 

ges en samlad bild av trafiksituationen när det är fråga om så stora och 

kostnadskrävande projekt som nu. Det skulle enligt utskottet underlätta be

sluten och undanröja onödiga missförstånd som det i fråga om Dalbergsleden. 

Med anledning av ovanstående finner utskottet det riktigt att landskaps

styrelsen presenterar en utredning som kan ge en samlad bild av de tänkta 

trafiklösningarna vilka ansluter sig till infartsprojektet ävensom, så långt 

möjligt, över kostnaderna och åtagandena därvidlag. Med hänvisning härtill 

anser utskottet även riktigt att arbetet på delen Nygatan-Storagatan påbörjas 

och att utredningen i övrigt samt resultatet av diskussionerna och erforderliga 

avtal med staden förelägges vid landstingets sammanträde i maj. Utskottet 

förutskickar att en sådan redovisning även för stadens del skulle vara önsk

värd och icke behöva försena projektet i övrigt. 
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Med hänvisning till ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte omfatta motiveringen 

till finansutskottets betänkande nr 10/1974- 75 

enligt ovanstående . 
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På "inansuts ~ot::?:\):ägn~r : 
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Runar Wilen_:--::===-

ordförantle; 

{ fj nrik 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer Jansson samt 

ledamöterna Lundqvist, Friberg och Mattsson . 


