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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 22/1985-86 med anledning av !tm 

Roger Janssons m.fl. hemställnings

motion tm landskapsstyrelsen om ut

redning av en utbyggnad av vägen över 

Marsundet. 

Landstinget har den 17 mars 1986 in begärt finansutskottets utlåtande över motio

nen. Utskottet har 1 ärendet hört trafikinspektören Ulf Lillie och överingenjören 

Anders Lindholm. 

Utskottet har besett Marsundsbron och besökt Eckerö kommun samt därvid hört 

kommunsekreteraren Nils Sjöblom, kommunfullmäktiges ordförande Jan Svebilius 

och kommunstyrelsens ordförande Runar Wilen. 

I motionen beskrivs de problem som är förknippade med den ökande trafiken över 

Marsundsbron. Motionärerna konstaterar att det tidigare framkommit att några 

enkla och billiga lösningar inte finns utan att problemet måste lösas med mera 

kostsamma åtgärder och föreslår att landskapsstyrelsen utreder vilken lösning som 

är tekniskt och ekonomiskt lämpligast. 

Marsundsbron byggdes år 19 59 och är 6 meter bred. Bron dimensionerades för en 

helt annan trafikintensitet än vad som nu förekommer, ca 1.000 bilar/dygn. Särskilt 

markant är ökningen under turistsäsongen och då är också problemet med cyklande 

störst. Det är inte tiJlåtet att uppehålla sig på bron, men naturligtvis får 

fotgängare passera över bron. Problem uppstår oundvikligen då två stora fordon 

möts samtidigt som det finns gång- eller cykeltrafikanter på bron. Trots trafik

intensiteten och den smala körbanan inträffar mycket få olyckor på bron, ca 3-4 

per är~ och då huvudsakligen plåtskador. Anledningen tili att situationen inte är 

värre torde bero på att trafikanterna observerar faran, anpassar hastigheten och 

kör på ett förnuftigt sätt. Detta är också anledningen ti!l att den högsta tillåtna 

hastigheten inte sänkts från 70 km till 50 km. 

I tidigare utredningar som gjorts har det kunnat konstateras att någon billig lösning 

på frågan inte finns, eftersom den nuvarande bron inte tål varken breddning eller 

på.hängning av en separat gång- och cykelbana vilka annars skulle vara de mest 

ändamålsenliga alternativen. För detta krävs en helt annan bärighet. 
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Enligt den nuvarande planen på utbyggnad av de åländska huvudvägarna skulle dessa 

vara utbyggda 1996-97 och först därefter kunde en ombyggnad av Marsundsbron 

komma ifråga. 

Uskottets majoritet har beslutat omfatta motionen och anser att man på kort sikt 

bör överväga att eliminera den trafikfara som bron utgör genom ändamålsenliga 

.'.l.tgärder. Dessutom bör landskapsstyre1sen ännu en gång se över viika tekniska 

möjligheter det kan finnas att inom ramen för beslutade investeringar vidta andra 

åtgärder än vad som tidigare varit aktuella. På längre sikt måste frågan dock lösas 

genom mera kostnadskrävande arrangemang och det är därför rimligt att 1and

skapsstyrelsen omsorgsfullt utreder vilka alternativa lösningar som kan anses 

ändamålsenliga. Om trafikmängden fortsätter att öka kan den nuvarande bron 

omöjligt fungera utan en förstärkning. Ett annat alternativ skulle vara byggande av 

en helt ny bro, vilket är ett så omfattande projekt att det bör börja utredas i god 

tid. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Sundblom och Tuorninen) ansåg att motionen 

borde ha förkastats eftersom en ombyggnad av vägen över Marsundet ändå ligger så 

långt i framtiden att en utredning idag är oändamålsenlig. 

Med hänvisning till det anförda förslår utskottet 

Mariehamn den 30 september 1986. 

att Landstinget hemställer hos land

skapsstyrelsen om utredning av hur 

den trafikfara som Marsundsbron utgör 

skall kunna elimineras och hur en ut

byggnad skall kunna ske på sikt. 

På finansutskottets vägnar: 

Olof Jansson 

viceordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Olof Jansson, 

ledamöterna Sundblom och Tuominen samt ersättarna Mattsson och Söderholm. 


