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Informationsblad 
Nytt färjfäste Åva

Ritning ovan visar nya färjfästet och hur området kommer att nyttjas efter entreprenadtiden.

Kort om projektet

Ramsvik
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Anders Sundblom
Projektchef

Infrastrukturavdelningen  
Vägnätsbyrån

anders.sundblom@regeringen.ax
+358 18 25145

 Bengt Eriksson
Projektchef  

Eriksson Bygg Ab
bengt@byggab.ax

+358 457 313 57 95

För mer information läs gärna om projektet på: 

https://www.regeringen.ax/nytt-farjfaste-ava 
 

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på: 
https://www.kartor.ax/pages/vagprojekt 

eller 
www.kartor.ax

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är i behov av förnyelse behöver Åva färjfäste genomgå en större om-
byggnad. Syftet med projektet är att få de ålderstigna färjfästena anpassade till framtidens fartyg och göra dem säkra vid lastning och 
lossning av fartygen. Lasterna som tillåts på vägarna har ökat och färjfästena är idag inte anpassade för den trafik som trafikerar dem. 
Speciellt vid hög- och lågvatten är risken stor för person- och fordonsskador. Genom att inleda förnyande av färjfästen på linjen skulle 
dessa risker byggas bort. Färjfästena på linjen Åva – Osnäs förbereds till att vara av typen samverkande färjfäste, där fartyg och landklaff 
är kopplade vid lastning och lossning. 

Påverkan på trafiken 31/1-13/2 2022

Ritning

Vad händer just nu?

Under perioden 31/1-13/2 2022 kommer arbetet med den nya piren att påverka trafiken.  
M/S Viggen kommer att använda farleden som går norr om Ölholm. Det innebär att förseningar upp till 4 minuter kan uppstå. 
 
Följ aktuell trafikinformation på Ålandstrafikens hemsida: 
https://www.alandstrafiken.ax/ 

Entreprenören har etablerat sig på området och inlett arbetet med det nya färjfästet. Man har inlett arbetet med nya stödkonstruktioner för 
utbyggnaden av hamnplanen och det nya färjfästet. Stödkonstruktionerna består delvis av platsgjutna stödmurar och stålspont där vatten-
djupet är större. Även arbetet med den nya piren har pågår genom att utföra pålningsarbeten.  
Berget har schaktats fram och just nu pågår sprängningsarbete för hamnplan. Stenmaterialet som fås vid sprängningsarbetet ska användas 
till fyllningsmassor både på Åva och Jurmo.  
Entreprenaden startades under hösten 2021 och beräknas vara färdigställd 15 maj 2023. 


