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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 8/ 1987-88 med anledning av ltm 

Sigvard Nordbergs m.fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen angåen

de åtgärder för reglering av trafiken 

över och genom Lemströms kanal. 

Landstinget har den 4 december 1987 inbegärt finansutsh:ottets yttrande över 

motionen. Med anledning härav får utskottet, som hört överingenjören Anders 

Lindholm, byrå.ingenjören Göran Holmberg och kanalvakten Sven-Olof Söderlund, 

vördsamt anföra följande. 

Motionärerna föreslår att landskapsstyrelsen skulle vidta åtgärder för att sommar

tid reglera trafiken över Lemströms h:anal så att bron över kanalen skulle öppnas 

för båttrafik endast vissa bestämda klockslag. Enligt motionärernas åsikt innebär 

nuvarande system problem framför allt för dem som med bil färdas till eller frän 

skärgärdsfär jorna. 

Lemströms kanalområde jämte byggnader och anläggningar ägs av staten. Enligt en 

överenskommelseförordning om förvaltningen av Lemströms kanal (95/74) har dock 

landskapsstyrelsen övertagit 1) förvaltningen av kanalen och svängbron jämte 

byggnader och markområde, 2) uppsikten över trafih:en och 3) ordningen i kanalen. 

I övrigt skall beträffande trafiken i kanalen iakttas förordningen innefattande 

trafikstadga för kanaler (FFS 278/76) jämte däri senare vidtagna ändringar. Enligt 

36 § i trafikstadgan skall rörlig bro öppnas när fartyg som närmar sig bron har 

anhållit härom. Bron skall stängas när fartyget har passerat. I trafikstadgans 37 § 

anges under vilka tider kanaler och rörliga broar skall hällas öppna för trafik. För 

Lcmströms kanal och svängbro gäller öppethållningstiden kl. 07-18, under juni, juli 

och augusti månader dock kl. 06-21. Trafikstadgan har utgående från dessa 

bestämmelser uppfattats så att sjötrafiken har rätt att på begäran passera genom 

kanalen och att inskränkningar i denna rätt förutsätter ändringar i stadgan. För 

utryckningsfordon ordnas dock självfallet fri passage över bron eftersom radiokon

taU numera kan upprätthållas mellan alarmcentralen och brons manöverrum. I 

praktiken har man dessutom strävat till att bereda bussar i linjetrafik och viss 

nyttotrafik möjlighet till ostörd trafik över bron. 

Lcmströms kanal betjänar numera nästan uteslutande nöjesbåttrafiken. Detta 

framgår även av statistiken, som utvisar en markant trafiktopp under framför allt 

juli månad. 1987 års siffror är följande: 



Antal broöppningar 

Antal passerade båtar 

1987 totalt 

2.430 

4.403 
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därav juni juli 

472 1325 

687 2948 

augusti 

432 

558 

Lemlands kommun har hos landskapsstyrelsen anhållit om införande av ett system 

med tidsbundna öppningstidcr för bron över kanalen. Över kommunens framställ

ning har även Lumparlands och Föglö kommuner yttrat sig. Lumparlands kommun 

anser att ett system med bestämda öppethållningstider kan innebära att biltrafikcn 

tvingas vänta oskäligt länge och motsätter sig därför ändringar. Också Föglö 

kommun motsätter sig fasta öppethållningstider men anser att en tidsbegränsning 

för brons öppethållningstidcr för båtar kunde övervägas. Med hänsyn till bl.a. 

kommunernas divergerande uppfattningar har landskapsstyrelsen tillsvidare inte 

vidtagit några åtgärder med anledning av initiativet. 

Antalet färjturer med avgång från eller ankomst till skärgårdshamnarna i Uingnäs 

och Svinö är betydande. Det kan därför enligt utskottets mening bli svårt att 

koordinera fasta öppningstider för bron med skärgärdsfärjornas avgångs- och 

ankomsttider. I många fall kan ett sådant system snarare medföra ytterligare 

förseningar för biltrafiken. Om bron skulle öppnas endast vissa bestämda tider per 

dag, blir det dessutom nödvändigt att på vardera sidan om kanalen anlägga bryggor 

eller angöringsramper vid vilka nöjesfarkostcrna kan invänta att bron öppnas. 

Enligt utskottets åsikt talar sålunda tillräckliga skäl inte för ett system med fasta 

öppningstidcr för bron. Däremot anser utskottet att landskapsstyrelsen kunde 

överväga möjligheten att begränsa den tid som bron varje gäng hålls öppen. 

Härigenom skulle oskäligt långa väntetider för biltrafiken aldrig uppstå och längre 

köer undvikas. 

Med hänvisning till det anförda fär utskottet vördsamt föreslå 

Marichamn den 8 mars 1988 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotionen nr 33/ 1987-88. 

På f inansutsh:ottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Mattsson. 


