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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 23/1985-86 med anledning av ltm 

Bjarne Björklunds m.fl. hemställnings

rnotion tUl 1andskapsstyrelsen om ut

redning av möjligheterna att förverk

liga ett ringvägsprojekt LumparJand

Vårdö innefattande även ett land

skapsövertagande av färjhållningen 

över Ängösund. 

Landstinget har den 22 november 1985 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet har i ärendet hört byråingenjören Göran Holmberg och 

överingenjören Anders Lindholm. Utskottet har besökt Ängö och därvid hört 

jordbrukaren Sven Almqvist, dåvarande ordföranden i Vårdö kommunstyrelse Per-· 

Olof Boman, kommunsekreteraren i Vårdö kommun Rikard Boman, kommunsekrete

raren i Lumparlands kommun Leif Holländer, jordbrukaren Ragnvald Häggb1om 1 

jordbrukaren Vidar Häggblom, ordföranden i Lumparlands kommunstyrelse Karl

Göran Karlsson, jordbrukaren Sture Karlsson, nuvarande ordföranden i Vårdö 

kommunstyrelse Bror-Erik Olofsson och ordföranden i Vårdö kommuns trafiknämnd 

Tor Påvals. 

I motionen föreslås att frågan om skapande av en ringväg genom att bygga en väg 

rnellan Lumparland och Vårdö skulle utredas. Ett första steg i riktning mot ett 

genomförande av projektet skulle enligt motionärernas åsikt vara ett landskaps

örcrtagande av färjtrafiken över Ängösund, varför också den frågan bör utredas. 

För närvarande upprätthålls färjtrafiken över Ängösund av Vårdö kommun med 

bidrag från landskapet. Vid anskaffandet av den nuvarande färjan stod dock 

landskapet för hela kostnaden. Färjan har ingen fast bemanning utan befolkningen 

på Ängö kör själva. Följaktligen trafikerar den inte enligt någon tidtabell utan vid 

beho\·, Den mffarande färjan motsvarar inte längre befolkningens behov. Vägen på 

Ängö är kommunalväg medan vägen ner tiH färjfästet 

status av landsväg. 

Lumpariandssidan har 

Utskottets majoritet har beslutat omfatta motionen eftersom de anser att det är 

stora svårigheter för en liten kommun att upprätthå.Ua färjhåUningen och att 

även måste vara en fråga om likställighet mellan olika befolkningsgrupper som är 

beroende av färjtrafik. Det är nämligen så att all färjtrafik upprätthålls av 
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landskapet, utom trafiken över Ängösund och mellan Hellö och Isaksö i Geta. 

Utskottet anser det vara en lämpllg tidpunkt att utreda frågan nu eftersom 

insättande av en större färja kommer att bli nödvändigt och kräver en översyn av 

förhållandet. B!.a. kommer det troligen att medföra en annan bemanning, även om 

införande av tidtabeH även i fortsättningen skulle innebära att färjtrafiken skulle 

vara anpassad till de lokala behoven. Utskottet har under ärendets behandling låtit 

sig informeras om liknande faU i riket, där staten gått in och övertagit färjhå11ning. 

Så är t.ex. fallet vid Korpo Vattkast som har en fast befolkning på 30 personer. En 

förutsättnlng för övertagande var dock att staten övertog väghållningen, dock så 

att kommunen deltar med en andel i kostnaderna. 

Frågan om en rlngväg genom ett sammanbindande av Lumparland med Värdö har 

ä\'en tidigare varit aktuell och finansutskottets majoritet anser att frågan fortfa

rande är intressant och att kostnadssidan bör utredas även om projektet först pä 

sikt kan genomföras. En förutsättning för en ringväg är att Ängösundstrafiken 

handhas av landskapet. 

Utskottets minoritet (ordföranden Roger Jansson och ledamoten Tuominen) har 

fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Viceordföranden Olof Jansson har enligt arbetsordningens 24 § 4 mom. utsetts att 

redogöra för betänkandet. 

Med hän\'isning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 30 september 1986. 

att Landstinget hemställer hos land

skapsstyrelsen om utredning av ett 

landskapsövertagande av färjtrafiken 

över Ängösund och kostnaderna för 

byggande av en ringväg över Lumpar

land-Vårdö. 

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. 



RESERVATION 

Vi undertecknade reservanter anser att ringvägsprojektet Lumparland - Vårdö 
borde utredas ur såväl regionalekonomisk, turistisk, miljömässig som ur tek
nisk och investeringsmässig synvinkel och att en sådan utredning borde före-
1 igga inför uppgörandet av långtidsbudgeten för åren 1988-1992. Dessa utred
ningar skulle utföras av planeringsrådet, ekonomiska rådet, miljövårdsnämnden, 
fiskeribyrån och trafikavdelningen. 

Färjtrafiken över Ängösund, som nu drivs av kommunen till en sammanlagd års
driftskostnad av ca 65.000 mk, av vilket 80% ersätts av landskapet, bör helst 
fram till ett förverkligande av ringvägsprojektet, fortsatt skötas av kommu
nen. Landskapets bidragsandel kunde ökas (erfordrar lagändring). Behovet av 
större tonnage och bättre färjfästen, kunde till sin helhet finansieras av 
landskapet. Ett landskapsövertagande av färjdriften skulle däremot öka års
driftskostnaden till mellan 300.000 och 400.000 mk! 

Vi föreslår därför i motsats till majoriteten i utskottet, att motionens kläm 
godkänns, dock förtydligad enligt följande: 

att landstinget hemställer att landskapsstyrelsen gör 
en bred utredning om förutsättningarna att förverkliga 
en väg mellan Lumparland och Vårdö och samtidigt utreder 
en utveckling av färjtrafiken över Ängösund. 
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