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LANDSKAPSSTYRELSENS SVAR PA SPORSMAL 
Ltl Olof Erlands m.fl. spörsmål angående alternativ till vägsträckningen vid 

Gesterbybacken i Sund 

1996-97 LS svar 

S nr 2 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Olof Erland m.fl., i form av ett spörsmål, 
frågat landskapsstyrelsen om landskapsstyrelsen anser att det finns trafiksäkra alternativ till 
vägsträckningen vid Gesterbybacken i Sund, som innebär större trygghet och trivsel för de 
boende vid vägen och som tar större hänsyn till kulturintressen och naturmiljön än förslaget i 
nuvarande vägplan. Med anledning av spörsmålet avger landskapsstyrelsen följande skriftliga 
svar: 

Samrådsgruppen för vägfrågor hade vid sitt möte den 20 september 1993 förordat den 
nuvarande vägplanen. 

Landskapsstyrelsen fastställde 23. 3. 1995, efter genomgång av utredningsplanen om de olika 
alternativen, vägplan enligt alt. 3. 

Landskapslagen om miljökonsekvensbedömning trädde i kraft den 1 juli 1995, alltså efter det 
att landskapsstyrelsen tagit beslut i detta ärende. 

Efter besvär mot vägplanen beslöt HFD 23.4.1997 förkasta besväret och därmed vann 
landskapsstyrelsens beslut om den fastställda vägplanen laga kraft. 

Landskapsstyrelsen utredde hösten 1997 ytterligare ett alternativ till vägdragning. 

Det finns flera trafiksäkra alternativ, beroende av vad som beaktas, men den fastställda 
vägplanen är den mest trafiksäkra. De alternativa vägdragningarna ger inte större trygghet och 
trivsel för de boende vid vägen, än vad den fastställda vägplanen gör. 

Beträffande kulturmiljön skulle inte de alternativa vägdragningsförslagen ha inneburit märkbart 
större hänsyn till denna, eftersom bl. a. uppbankningen i stort sett blivit den samma. 

Naturmiljön kommer att påverkas. Även i de alternativa vägdragningsförslagen skulle 
naturmiljön bli påverkad, eftersom schaktnings- och sprängningsmassorna i de olika alternativa 
vägdragningarna i stort sett är de samma. 

Sammantaget, emedan skillnaden mellan alternativen inte är stor och att vägprojektet 
genomgått en lång och utdragen process genom olika instanser, inkluderande budgetbeslut i 
lagtinget, har landskapsstyrelsen inte funnit det motiverat att ändra det tidigare beslutet. 

Mariehamn den 28 oktober 1997 []/{!- f(__i/ 
Anders Englund Landskapsstyrelseledamot 


