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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 20/1985-86 med anledning av ltm 

Anders Johanssons m.fl. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om 

utarbetande av nya tekniska normer 

för a!lmänna vägar. 

Landstinget har den 2 april 1986 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet, som i ärendet hört trafikskaderegleraren vid Ålands Ömsesidiga Försäk

ringsbolag Harry Karlsson, miljövårdsintendenten Håkan Kulves, överingenjören 

Anders Lindholm och regionplanechefen Gunda Åbonde-Wickström, får anföra 

följande. 

I motionen efterlyses nya tekniska normer för allmänna vägar på Åland, så att 

större vikt skulle läggas vid kultur- och miljövtirden och att anpassningen tilJ olika 

bymiljöer på så sätt skulle underlättas. 

Det har vid ärendets behandling i utskottet framkommit att det för Ålands del inte 

antagits några särskilda tekniska normer för allmänna vägar utan det är i stället 

de direktiv som används vid vägbyggande i Finland och Sverige som tillämpas i 

landskapet. Dessa direktiv är riktgivande och bygger på internationell trafiksäker

hetsforskning. I förslaget till trafikplan för åren 1983-1992, som omfattades av 

landstinget, redogjorde landskapsstyrelsen för de tekniska krav på vägnätet som 

bör ligga till grund vid beräkningen av vägkostnader. Bland de riktlinjer som 

uppstäUdes i trafikplanen fanns en punkt där det särskilt framhölls att "vid 

planeringen och förverkligandet av väghållningsåtgärder vill man speciellt beakta 

att natur-, kultur- och miljövärden bevaras". 

För att kunna uppfyJla detta mål krävs det att landskapsstyrelsen nästan i samtliga 

fall då en vägplan uppgörs till någon del måste göra avsteg från de uppställda 

säkerhetskraven. Finansutskottet anser att så också bör ske i fortsättningen om 

tillräcklig hänsyn till miljöerna i byarna skall kunna tas. Särskilt viktigt är här att 

alla åsiktsriktningar får komma fram redan på ett tidigt stadium i beredningen. 

Detta krav torde kunna bli tillgodosett genom den samrådsgrupp om vägplanering 

som nyligen tillsatts. I gruppen, som i den nuvarande sammansättningen är ny, är 

regionplanebyrån, miljövårdsbyrån, museibyrån och trafikavdelningen företrädda. 

Som ordförande fungerar den överinseende landskapsstyrelseledamoten. Gruppen 

har således till uppgift att särskilt tillse, att natur-, kultur- och miljövärden kan 
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beaktas i enlighet med de i trafikplanen intagna riktlinjerna och finansutskottet 

anser det med hänvisning härtill inte finnas skäl att i det här skedet ytterligare 

vidta några åtgärder. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget förkastar hemstälJ

ningsmotion nr 4l/1985-86. 

Mariehamn den 25 september 1986. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 
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