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Beslut 
Förslaget till vägplan i bilaga 1, I321P03 för utbyte av Kastörsbron (bro nr 20), 
Kumlinge kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om 
allmänna vägar med beaktande av bemötande av påminnelser enligt bilaga 2, 
I321P03.  

Påpekande har inkommit från: 
- Kumlinge stugor AB och Åkeri L. Gustavsson genom Désirée Johansson och Pontus

Gustavsson
- Sören Henriksson, David Henriksson, Frank Lindfors Sten Henriksson, Sigurd

Söderlund och David Björk
- Désirée Johansson m.fl. genom medborgarinitiativ

Utlåtande har inkommit från Kumlinge kommun. 

Förslaget till vägplanen har varit utställd på landskapsregeringens elektroniska 
anslagstavla www.regeringen.ax samt hos Kumlinge kommun. Annonsering om 
utställande av vägplan har gjorts i Ålandstidningen och Nya Åland.  

Meddelandet om att vägplanen fastställts delges den 25 februari 2021. Delgivning om 
beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla. 

Besvär kan anföras mot beslutet att fastställa vägplanen till högsta förvaltningsdomstolen 
enligt besvärsanvisning i bilaga 3, I321P03. Besväret ska vara domstolen tillhanda senast 
30 dagar från delgivningsdagen. Delgivningsdagen är den tredje dagen efter att 
meddelandet anslagits. 

http://www.regeringen.ax/
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Motivering
Fastställande av vägplan för lands- och bygdevägar samt ändring av vägplan ska enligt 
landskapsregeringens delegeringsbeslut göras i plenum. Innan fastställande ska 
landskapsregeringen i enlighet med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna 
vägar höra vederbörande kommuns fullmäktige samt ägare av fastigheter och andra 
vilkas fördel eller rätt kan beröras av planen.  

Bakgrund 
Inom det s.k. Broutbytesprogrammet finns ett 20 tal broar med bärighetsproblem. 
Kastörsbron är en av de broar som har nått slutet av sin livslängd och måste förnyas. 
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Vägplan med miljöberättelse för del av landsväg nr 800, sektion 0 - 
441, delprojekt tillhörande BrUt 2017 – 2027, gällande utbyte av bro 
nr 20, Kastörsbron samt rörbro i Kumlinge kommun. 

Bilaga 1, I321P03
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1   Allmän orientering om projektet 
 
Detta dokument omfattar Vägplan med miljöberättelse för utbyte av en befintlig bro och en 
befintlig rörbro på landsväg 800 mellan Snäckö och Kumlinge i Kumlinge kommun.  
 
Landsväg nr 800 byggs om till en totalbredd om 6,5 meter med en beläggning om 6 meter 
(6/6,5) på en sträcka av ca 225 m söder om broläget samt ca 165 m norr om broläget.  
Brons hinderfria bredd är 7,0 meter. 
 

1.1   Planeringsförutsättningar 
Inför utbytet av den befintliga bron har Ålands landskapsregering låtit utreda två alternativa 
tekniska lösningar för broarna i två olika lägen. 
 
Broalternativen har studerats i kombination av olika byggmetoder. Byggmetoderna ger olika 
”Trafiklösningar” – det vill säga hur trafiken påverkas av respektive byggmetod. Fördelar och 
nackdelar har studerats – närmare information finns i programhandlingen för ”Delprojekt 
Träbropaketet Bro no 20 Kastörsbron” 
 
Alternativet samverkansbro öster om befintligt läge konstaterades uppfylla önskemålen om 
minimalt intrång på intilliggande fastigheter och säker trafiklösning under byggtiden men 
skillnaden mot att förlägga den tillfälliga vägen på en tillfällig bro öster om nuvarande bro är 
inte så avgörande att alternativet kan uteslutas helt. I bägge brolägena kan risker avseende 
trafik och säkerhet hanteras. 
 
Brons tekniska utformning som en samverkansbro är en känd och beprövad byggmetod som 
medför minst tekniska och ekonomiska risker för projektet.  
 
Den rekommenderade konstruktionstypen med en samverkansbro med stålbalkar och 
farbaneplatta i betong ger en robust konstruktion. Konstruktionshöjden är gångbar i aktuellt 
läge och kräver mindre underhåll än övriga konstruktioner, samt kan ges en teknisk livslängd på 
120 år. 
 
Bron är nu planerad med två stöd och ett fribärande spann mellan stöden med en segelfri höjd 
om 3,2 m + 0,6 m över medelvattenytan. Brons bredd planeras till 7 m. Farledsbredden under 
bron har valts att bibehållas till ca 9 m. Den segelfria höjden under bron och 
konstruktionshöjden för brons huvudbalkar och körbana påverkar vägens profil och medför att 
den nya vägen måste höjas med ca 0,6 m jämfört med dagens vägprofil 
 
Bron planeras att utföras som en samverkansbro med huvudbalkar av stål och farbana av 
betong. Figur 1 och 2, nedan, redovisar brons utformning. Bron planeras ligga i vägen sektion 
0/255 till 0/276. Befintlig trumma, med diameter 2m, i sektion 0/090 planeras att bytas ut till en 
rörbro enligt figur 3 nedan. 
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Figur 1: Figuren visar sektion av nya Kastörsbron (bro 20) som föreslås. 

 
 
Figur 2: Figuren visar elevation av nya Kastörsbron (bro 20) som föreslås. 
 
 

 
 
Figur 3: Figuren visar sektion av nya rörbron som föreslås. 
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1.2   Kultur-och fornminnesmiljö 
 
Kulturbyrån  
Kulturbyrån har efter inventering utförd den 6.2.2018 gett ett utlåtande nr 51 U3a daterat 
den 28.3.2018.  
 
I utlåtandet konstateras följande:  
Kastörsbron uppfördes 1966 och binder tillsammans med vägbankar ihop Kumlinge och 
Snäckö via de lilla holmen Varklobben. Öster om bron finns ett fiskeläge med en samling 
båthus i olika åldrar utplacerade på en udde samt i viken mellan det norra brofästet och 
udden. Norr och väster om det norra brofästet ligger en stugby, en småbåtshamn och en 
restaurang. Bron, fiskeläget och den omgivande bebyggelsen utgör tillsammans en 
sammanhängande kulturmiljö vilket kräver varsamhet vid förändringar av bron. 
 
Vid besiktningstillfället påträffades även två koncentrationer av vrakdelar i vattenområdetvid 
bron, den ena liggande söder om det innersta båthuset och det andra väster om det stora 
båtjuset invid bron. 
Dessa bedöms utgöra en maritim fornlämning enligt § 1 i LL om skyddet av det maritima 
kulturarvet (ÅFS 19/2007) 
             
I utlåtandet rekommenderas: 
För att minimera påverkan på kulturmiljön och skyddsområde kring fornlämning invid bron 
föreslår kulturbyrån att eventuella breddningsområden görs på västra sidan om bron.        
 
I förstudien har konstaterats att det inte går att placera ny bro väster om befintlig broplats 
pga närheten till gästhamnen och tillhörande anläggningar. För att möjliggöra en ny bro i 
befintligt broläge måste en temporär bro byggas öster om befintlig bro, antingen bredvid 
befintlig broplats eller från Vargklobben till båthusudden. Det senare alternativ bedöms vara 
svårt att genomföra och riskerar att skada vrakresterna. Valet faller därför på att utföra en ny 
bro så nära det praktiskt är möjligt och öster om befintlig bro.  

1.3   Naturmiljö 
Utredningens mål var att inom området lokalisera förekomster av hotade, skyddsvärda, 

fridlysta och andra anmärkningsvärda kärlväxtarter, samt värdefulla biotoper: 

• särskilt hänsynskrävande biotoper enligt 11 § i landskapsförordningen om 

skogsvård (ÅFS 1998:86), 

• särskilt skyddsvärda biotoper enligt 5 § i landskapsförordningen om naturvård 

(ÅFS 1998:113), 

• andra viktiga biotoper för naturens mångfald (t. ex. hotade biotoper enligt 

Raunio m.fl. 2008). 

 
Faunatica Oy har efter inventering utförd den 25.06.2018 gett ett utlåtande nr 21/2018 
daterat den 6.7.2018. 



  ÅLR2020/203
  20.05.2020 

5 

 

 
Figur 1 Utredningsområde, Kastörsbron, Kumlinge(bro nr 20). 

I utlåtandet konstateras följande: ” Inom området påträffades två små förekomster av den 
nära hotade (NT) backnejlikan (Dianthus deltoides) samt alldeles intill området en förekomst 
av den fridlysta och nära hotade vårtåteln (Aira praecox), en art som kräver särskilt skydd. 
Växtförekomsterna har markerats i figur 12. Därtill växer i området den regionalt hotade (RT) 
asken och den sårbara (VU) gulmåran. Arterna är dock mycken allmänna och rikliga på Åland 
och växtplatserna har därav inte markerats på kartan.” 
De noterade växtplatserna ligger norr om planerade åtgärder för anslutande väg och kommer 
inte att påverkas, se figur nedan. 
 

  
Figur 4: Markering av hotade växtarter, utanför vägområde, Kastörsbron, Kumlinge 
 
Skogsbruksbyrån  
Skogsbruksbyrån har löpande informerats om projektet under planeringsprocessen. 
Utlåtande från byrån begärs i samband med delgivningen av förslaget till vägplan. 
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Miljöbyrån  
Miljöbyrån har löpande informerats om projektet under planeringsprocessen. Utlåtande från 
byrån begärs i samband med delgivningen av förslaget till vägplan. 

1.4   Vattenmiljö 
Vattnet i sundet har kontakt med omgivande skärgård öster och västerut genom ett system 
av öppna fjärdar. Genomströmningen i sundet är viktig för miljön. Den nuvarande bron är en 
bro i ett spann och är inte utbyggd i vattnet. Den nya bron föreslås även den att vara en bro i 
ett spann. Den nya brons bägge landfästen på ligger i utbankad väg. Målsättningen är att öka 
genomströmningsarean under bron för att förbättra vattenmiljön i närområdet. 
Konsekvenserna för vattenmiljön beräknas därför bli oförändrad till något gynnsam. 
 
I den fortsatta planeringen inför entreprenadskedet kommer åtgärder som medför minsta 
möjliga störning för vattenmiljön i strömmen att beaktas. Åtgärder som kan bli aktuella i 
entreprenadskedet är exempelvis:  

- Grumling: Kan begränsas genom exempelvis användning av skyddsgardiner eller 
andra avgränsande åtgärder och relevanta kontrollprogram.  

- Förlust av habitat: För att begränsa de negativa effekterna i närområdet är det mycket 
viktigt att arbetet i vatten inte utförs under sommarhalvåret och att det utförs med 
största försiktighet. 

- Utsläpp till vatten: Avloppsvatten och allt annat avfall tas omhand från byggskedets 
start, så att inga utsläpp sker. Förberedande skyddsåtgärder och en handlingsplan bör 
finnas som snabbt och effektivt kan tillämpas för att minska effekter från eventuellt 
oförutsedda händelser, som t.ex. ett utsläpp.  

 

1.5 Buller 
Inom projektet föreslås att vägprofilen höjs något för att ge utrymme för den nya brons 
konstruktionshöjd och möjliggöra att sundet under bron förstoras. Höjningen av vägprofilen 
medför att trafikbullret kan spridas något längre men genom att trafikmängden på vägen är 
mycket liten så blir påverkan sannolikt försumbar. 

2   Trafiksäkerheten  
Bron, samt anslutande vägpartiers geometri, är så långt som möjligt anpassad efter de 
trafiksäkerhetsmässiga hänsynstaganden och planeringsförutsättningarna utgående från 
dimensionerande hastighet och vad trafikmängder kräver.  
Den nya bron utförs med en total fri bredd mellan räcken på 7,0 meter, vilket möjliggör 
dubbelriktad fordonstrafik över bron, samt att den oskyddade lätta trafiken ges större 
utrymme att passera över bron.  
Bron, rörbron och vägen förses med räcken av hög kapacitetsklass (H2 resp N2).  
Bron och den anslutande vägens balans höjs något för att säkerställa en hinderfri höjd på 3,1 
meter för båtfarleden under bron. 
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3   Vägteknisk beskrivning 

Vägen är planerad att byggas med en grundbredd på 6,5m och 6,0 m belagd yta. Vägens 
linjeföring medför att vägen är dimensionerad för 50 km/h längs hela sträckan. Väghållarens 
övergripande trafiksäkerhetsmässiga ansvar medför att väghållaren måste beakta vilken 
varningsskylning som ska tillämpas kombinerat med en eventuell hastighetssänkning i den 
fortsatta planeringen.  
En eventuell ändring av hastighetsbegränsningar tas som ett separat beslut med stöd 65 § 
vägtrafiklagen (1983:27).  
Vägens överbyggnadsutförande kommer att anpassas efter de geotekniska förhållandena 
längs vägsträckningen. Figuren nedan visar normalsektionen för vägens uppbyggnad. 

 

Figur 5: Vägens normalsektion 

3.1 Omfartsväg under byggtiden 
En omfartsväg anläggs öster om nuvarande broläge med utfyllning av en tillfällig vägbank och 
en tillfällig bro vid dagens passage. Omfartsvägen inkl. tillfällig bro tas bort i sin helhet när 
den nya bron är färdigställd. 
Genomfart för båttrafik i farleden under Kastörsbron är inte, av säkerhetsskäl, möjlig under 
entreprenadtiden. Arbetsområdet som behövs under byggtiden kommer att spärras av och 
nyttjas av entreprenören som förverkligar projektet. För att entreprenören ska kunna utföra 
entreprenaden säkert och undvika att utomstående som t.ex. trafikanter och tredje person 
inte riskerar att skadas måste arbetsområdet begränsas. Figuren nedan visar omfartsvägens 
utformning. 
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Figur 6: Figuren visar omfartsvägens utformning 

3.2   Massor 
I projektet råder massaunderskott. Bergkrossfraktioner för vägens överbyggnadslager och 
fyllning mot bro, samt jordmaterial för släntning av vägens sidområden, måste tillföras 
projektet. 
Material och fraktioner för nya överbyggnadslager i landsvägen, med tillhörande infartsvägar, 
bestäms i detaljplaneringsskedet. 

3.3   Geoteknik 
Geotekniska förutsättningar för grundläggning av ny bro har utretts, genom framtagande av 
geofältprogram för geotekniska undersökningar för ny bro och tillfällig omfartsväg. 
Geotekniska fältundersökningar har utförts på basen av konsultens fältprogram som 
sammanställts i en ”Markteknisk undersökningsrapport” samt ett geotekniskt PM. 
Resultaten av de geotekniska utredningarna har bildat underlag för bestämning av 
grundläggningsutförande för bron. 

3.4   Vägtrummor 
Nuvarande väg som berörs är till största del utbankad och innehåller en äldre vägtrumma 
med diameter 2 m i sektion 0/090. Trumman föreslås att bytas ut till en elliptisk rörbro med 
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fri öppning på ca 3,7 m, botten på ca -1,0 m under MVY och hjässan på ca +1,49 m över MVY 
för att förbättra genomströmningen och vattenkvaliteten på östra sidan om vägbanken. 
Förutsättningarna förändras till det bättre genom projektet omfattar en ny bro och en rörbro 
med större vattengenomströmningsarea. 

4   Miljöpåverkan under byggnadstid 
Under byggtiden kommer anläggningsarbeten och trafik med entreprenadmaskiner och 
transportfordon att orsaka störningar i form av intrång, buller, luftföroreningar, vibrationer 
och dammupprivning  
Det finns även risk för utsläpp som kan förorena mark och vatten, då det under byggtiden 
hanteras en rad ämnen som vid olycka eller spill kan förorena mark och vatten.  
Lokalisering och utformning av platser för tankning, förvaring och annan hantering av större 
mängder miljöskadliga produkter, ska planeras inför produktionsstart.  
 
Inför upphandling av entreprenad ska krav på kvalitets- och miljöstyrning formuleras med 
beaktande på entreprenörens miljöarbete. Krav ska också ställas på entreprenören avseende 
absorptionsmedel och saneringsvätska vid händelse av oförutsedda utsläpp till luft, mark 
eller vatten. Även oljelänsar ska finnas tillgängliga vid samtliga vattenarbeten.  
Byggplatsen ska organiseras så att all mark och vegetation utanför vägområdet skyddas och 
inte används till etablering, upplag etc. Marken inom vägplaneområdet ska i möjligaste mån 
återställas när arbetena är färdiga. Under byggskedet ska skador på träd och buskar undvikas 
i möjligaste mån.  
Det rörliga friluftslivet påverkas under byggtiden bl. a då båttrafik inte tillåts inom 
entreprenadområdet, samt att parkerings- och markytor intill broläget upplåts som 
etableringsytor för entreprenadens behov.  
 
Arbetsfordon, sprängningar och schaktningsarbeten kan även påverka vattenkvaliteten lokalt 
under byggtiden genom utsläpp och spill i naturen. Detta kan i första hand påverka 
dagvattnet. För att minimera risken för spill, kommer relevanta miljökrav på kontroll och 
saneringsberedskap vid spill, att ställas i entreprenadskedet. 

5   Rekreation och transportleder 
Projektet i sin helhet, som omfattar en ny bro, kommer inte att påverka omgivning och 
kulturmiljön i större omfattning jämfört med dagens läge. Trafiksituationen för samtliga 
trafikslag förändras inte jämfört med nuläget. 
En bredare och trafiksäkrare bro kommer att underlätta rörligheten för samtliga trafikslag 
och förbättrar transportmöjligheterna. 

6   Landskapsbilden 
Vägsträckan som berörs i denna vägplan, ligger inom ett område som är en del av 
kulturmiljön kring Kastörsbron.  
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Projektet kommer att påverka omgivning och kulturmiljön jämfört med dagens läge, på så 
sätt att den nya bron kommer att ha större dimensioner och därigenom ta något större plats i 
kulturmiljön.  
 
De tillfälliga vägområdena för omfartsvägen under byggtiden och arbetsplatsens 
etableringsytor kommer att återställas.  

7   Kollektivtrafiken 
Kollektivtrafikens förutsättningar förväntas inte förändras till följd av projektets 
genomförande. 

9   Kostnadskalkyl  
Kostnaden för projektet beräknas bli ca 1 500 000 euro. 
 
Mariehamn 02.06 2020 
 
Ian Bergström 
Ålands Landskapsregering 
 
Bilagor: Ritningar enlig nedanstående ritningsförteckning 

 



Dnr: ÅLR2020/203 

Bemötande av påminnelser gentemot delgivet vägplaneförslag för 

del av landsväg nr 800, sektion 0 - 441, delprojekt tillhörande 

BrUt 2017 – 2027, gällande utbyte av bro nr 20, Kastörsbron i 

Kumlinge

Påminnelser har inkommit från under delgivningstiden: 
Kumlinge stugor AB och Åkeri L. Gustavsson genom Désirée Johansson och Pontus Gustavsson 

Sören Henriksson, David Henriksson, Frank Lindfors Sten Henriksson, Sigurd Söderlund och David 

Björk  

Désirée Johansson m.fl. genom medborgarinitiativ 

Utlåtande har inkommit från Kumlinge kommun 

Kumlinge stugor och Åkeri L. Gustavsson (bilaga 2) 

Påtalar: 

1. Att vägdragningen inte uppfyller dagens krav på linjeföring vad gäller trafiksäkerhet i

synnerhet för tung trafik vintertid och att ett antal anslutningar strax norr om bron i en skarp

kurva, som under turistsäsong är välfrekventerade.

2. Att trafiken tidvis är intensiv på det aktuella vägavsnittet kopplat till färjanlöp i ändhamnar

och att vägavsnittet är en förbindelseväg mellan fasta Kumlinges två hamnar med en hel del

tung genomfartstrafik.

Bemötande: 

1. Vägdragningen vid Kastörsbron uppfyller den grundstandard som kan accepteras av

väghållaren vad gäller trafiksäkerhet under rådande förhållanden. Idag är vägavsnittet

hastighetsbegränsat till bashastighet 70 km/h, situations anpassad hastighet gäller alltså för

vägavsnittet.

Avsikten med projektet är att byta ut nuvarande Kastörsbro till ny en bro med dubbelriktad

trafik utan de trafikbegränsningar som idag gäller för bron, samt att det ska förhålla sig inom

de ekonomiska, miljö- och klimatmässiga ramar som satts för projektet. Den nya bron ska

således klara dagens trafiklaster tillåtna i det allmänna vägnätet. Detta innebär att den nya

brons konstruktionshöjd ökar betydligt för att underfartshöjden under bron ska kunna

bibehållas vilket påverkar höjden på vägsträckan mellan sektionerna 0/190 – 0/370.

Att den s.k. skarpa kurva med dess anslutningar överhuvudtaget berörs av vägplanen, beror

på att brons nya konstruktionshöjd medför en ändring av vägen höjd balans. Den nya

balanshöjden över bron måste anpassas till att möta vägens ursprungsbalans. I annat fall

hade kurvan lämnats orörd.

Väghållaren har även sett på ett alternativ med ny dragning av väg med bro i nytt läge (se

bilaga 1), men förkastat alternativet av kostnadsskäl, samt att alternativet hade medfört nya

ingrepp i naturen. De gamla ingreppen som oundvikligen finns kvar då man städar bort den

gamla bron, anslutande väg och vägslänter lämnar oåterkalleliga spår efter sig i naturen.

Bilaga 2, I321P03
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2. Väghållaren har, på två ställen, inom vägavsnittet genomfört trafikräkning (bilaga 6) under 

perioden 17/8 till 24/8 2020, dels 300 meter söder om Kastörsbron och dels 200 meter norr 

om Kastörsbron, vilket inkluderade den s.k. skarpa kurvan.  

Trafikräkningen söder om Kastörsbron utvisar ett ÅDT på 157 fordon och att andelen tung 

trafik är 6%. Norr om bron (för att fånga upp trafikflödet till turistanläggningar, bensinstation 

etc.) visade trafikräkningen ett ÅDT 202 fordon och andelen tung trafik är 4%. 

Resultaten av trafikräkningarna visar att vägavsnittet har förhållandevis ringa andel tung 

trafik och en låg trafikbelastning, varför väghållaren inte anser det vara rimligt att tillmötesgå 

påpekandet, utan vidhåller att utställd vägplan fastställs. (genomsnittlig andel tung trafik på 

åländska vägar ligger mellan 6-8%) 

Sören Henriksson, David Henriksson, Frank Lindfors Sten Henriksson, Sigurd 

Söderlund och David Björk (bilaga 3) 

Påtalar: 

1. Behov av ökad vattengenomströmning 

2. Alternativ vägdragning och bro på ny plats. 

3. Stängt för båttrafik under befintlig bro under byggtiden  

4. Ombyggnad av Snäckövögen till högre standard. 

5. Ta bort grynnan utanför Snäckö färjfäste 

Bemötande: 

1. Behovet av ökad vattengenomströmning är beaktat i liggande vägplaneförslag. Den befintliga 

vägtrumman som har en diameter om 2,0 m och löpytan i botten är lagd på -2,5m har en 

vattenförande area på 3,14 m². Trumman byts ut till en elliptisk trumma som läggs med en 

teoretisk bottennivå på -1,0 m (till streckad linje ovan trumbotten) och har en 1,5 meters fri höjd 

(till linje märkt x på fig.1 nedan). Trumman kan även fungera som båttrumma för mindre båtar. 

Den vattenförande arean är 3,8 m² vid normalvatten. Vid högvatten eller vågbildning underlättas 

genomströmningen ytterligare. 

 

Fig.1.  

Figur 1: Visar vy av rörbron som föreslås placeras i vägbanken, sektion ca 0/090 
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Vid ny bro ändras den vattenförande area från ca 18 m² till med 22 m² till den nya brons fördel. Vid 

högvatten och vågbildning underlättas genomströmningen ytterligare. Se fig.2 

 

 Fig. 2 

Figur 2: Visar vy av förslaget på ny bro vid Kastören, sektion ca 0/255 till 0/276 

2.  Alternativet med dragning ny av väg med bro i nytt läge, har förkastats av 

kostnadsskäl, se bilaga 1, samt att alternativet hade medfört nya ingrepp i naturen. De 

gamla ingreppen som oundvikligen finns kvar, då man städar bort den gamla bron, 

anslutande väg och vägslänter, lämnar oåterkalleliga spår efter sig i naturen. 

3. Väghållaren har för avsikt att anlägga en ny båt ramp för upptagning/sjösättning 

bredvid befintlig båtmack, för att tillfälligt ersätta den ramp som underbyggtiden för 

projektet kommer att vara oanvändbar som båt ramp. Därtill planerar väghållaren att 

tillfälligt hyra upp erforderligt antal båtplatser av Kumlinge gästhamn om behovet 

påkallar under byggnationstiden. För båttrafik med mindre farkoster kommer 

möjligheten till passage att vara möjlig via den nya genomströmningstrumman som 

anläggs allra först inom projektet.  

4. Ombyggnad av Snäckövägen till en högre standard ingår inte i förslaget till vägplan och 

är inte relevant i denna vägplaneprocess. Det är ett skilt ärende, som först ska beredas 

inom infrastrukturavdelningen. Påminnelsen berör ej vägplanen och kommenteras 

därför inte vidare. 

5. Borttagande av grynnan utanför Snäckö färjfäste ingår inte i förslaget till vägplan och 

är inte relevant i denna vägplaneprocess. Det är ett skilt ärende, som behandlas 

internt inom infrastrukturavdelningen.  Påminnelsen berör ej vägplanen och bemöts 

därför inte vidare. 



  Dnr: ÅLR2020/203 
 

Désirée Johansson m.fl. genom medborgarinitiativ (bilaga 4) 

Påtalar: 

1. Grundrenovering av Snäckövägen. 

2. Vägsträckning för vägplaneområdet generellt inkluderande trafiksäkerhetsaspekter och 

kommunala angelägenheter 

Bemötande:  

1. Ombyggnad av Snäckövägens är ett skilt ärende, som behandlas internt inom 

infrastrukturavdelningen. Berör ej vägplanen och kommenteras därför inte. Vägdragningen 

vid Kastörsbron uppfyller en grundstandard som kan accepteras av väghållaren vad gäller 

trafiksäkerhet. Rådande hastighetsbegränsning i dagsläget är bashastighet 70 km/h dvs att 

situations anpassad hastighet gäller för vägavsnittet.  Avsikten med projektet är att byta ut 

nuvarande Kastörsbron till ny en bro med dubbelriktad trafik utan de trafikbegränsningar 

som idag gäller för bron, samt att det ska förhålla sig inom de ekonomiska, miljö- och 

klimatmässiga ramar som satts för projektet. Den nya bron ska således klara dagens 

trafiklaster tillåtna i det allmänna vägnätet. Detta innebär att den nya brons 

konstruktionshöjd ökar betydligt för att underfartshöjden under bron ska kunna bibehållas, 

vilket påverkar höjden på vägsträckan mellan sektionerna 0/190 – 0/370.  Att den s.k. skarpa 

kurva med dess anslutningar överhuvudtaget berörs av vägplanen, beror på att brons nya 

konstruktionshöjd medför en ändring av vägen höjd-balans. Den nya balanshöjden över bron 

måste anpassas till att möta vägens ursprungsbalans. I annat fall hade kurvan lämnats orörd. 

 

2. Väghållaren har även sett på ett alternativ med ny dragning av väg med bro i nytt läge (se 

bilaga 1), men förkastat alternativet av kostnadsskäl, samt att alternativet hade medfört nya 

ingrepp i naturen. De gamla ingreppen som oundvikligen finns kvar då man städar bort den 

gamla bron, anslutande väg och vägslänter lämnar oåterkalleliga spår efter sig i naturen 

Utlåtande från Kumlinge Kommun (bilaga 5) 

Kommunen konstaterar att de inkomna påminnelserna tar upp vattengenomströmningen, 

trafiksäkerheten, kombinationstrafiken mellan färjelinjerna, näringslivets behov och annan trafik vid 

området vid Kastören samt Snäckövägen skick och grynnan utanför Snäckö färjfäste. 

 Alla önskemålen lämnar in önskemål om annan placering av ny bro än den nuvarande.  

Kommunstyrelsen poängterar att vattengenomströmningen och trafiksäkerheten är viktiga aspekter 

som måste tas i beaktan i planeringen av trafiklösningar på det aktuella området. 

Vidare anser kommunstyrelsen att byggtida lösningar måste planeras så att trafiken kan löpa hinder 

fritt så att tidtabeller för färjor, tunga transporter, kollektivtrafik och skolskjutsar kan hållas även 

under tiden. 

Möte med representanter för Kumlinge kommun, den 13/11 2020 

Den 13/11 2020 höll väghållaren och representanter för Kumlinge kommun ett möte där den 

alternativa vägdragningen med en ny sträckning från Varklobben till Båthusudden diskuterades. 

Kommunen begärde då att landskapsregeringen skulle analysera kostnadseffekterna av att bygga en 

vägbank från Varklobben till båthusudden och i den placera en likadan bro som i det presenterade 
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vägplaneförslaget föreslås ersätta nuvarande bro. Resultatet av utredningsarbetet finns 

sammanställt i bilaga 1.       

Bemötande: 

Alternativet med ny dragning av väg med bro i nytt läge, har förkastats av miljö- och kostnadsskäl, se 

bilaga 1. Alternativet medför nya ingrepp i naturen som sammantaget bedöms som ett sämre 

alternativ än de förslag som delgivits.  

Behovet av ökad vattengenomströmning är beaktat i liggande vägplaneförslag. Den befintliga 

vägtrumman som har en diameter om 2,0 m och löpytan i botten är lagd på -2,5m har en 

vattenförande area på 3,14 m². Trumman byts ut till en elliptisk trumma som läggs med en teoretisk 

bottennivå på -1,0 m (till streckad linje ovan botten) och har en 1,5 meters fri höjd (till linje märkt x 

på fig.1 nedan). Trumman kan även fungera som båttrumma för mindre båtar. Den vattenförande 

arean är 3,8 m² vid normalvatten. Vid högvatten eller vågbildning underlättas genomströmningen 

ytterligare. 

Vid ny bro på samma plats som den nuvarande bron ändras vattenförande area från ca 18 m² till med 

22 m² till den nya brons fördel. Vid högvatten och vågbildning underlättas genomströmningen 

ytterligare. 

Genom att anlägga en tillfällig bro, parallellt med befintlig bro som ersätts med ny bro, så säkerställs 

det att alla de farhågor gällande kollektivtrafik, tunga transporter, skolskjutsar etc. tillgodoses. 

Mariehamn 15.2.2021 

 

Ian Bergström, Projektchef 

Björn Ekblom, Vägingenjör 

 

Bilaga 1: Utredning av effekter av Kumlinge kommuns förslag till alternativ väg- och brodragning vid 

utbyte av bro nr 20, Kastörsbron i Kumlinge inkl. bilagor 

Bilaga 2: Påminnelse från Kumlinge stugor och Åkeri L. Gustavsson 

Bilaga 3: Påminnelse från Sören Henriksson, David Henriksson, Frank Lindfors Sten Henriksson, Sigurd 

Söderlund och David Björk 

Bilaga 4: Påminnelse från Désirée Johansson m.fl. genom medborgarinitiativ 

Bilaga 5: Utlåtande från Kumlinge kommun 

Bilaga 6: Resultat av trafikräkning under perioden 17/8 2020 till 24/8 2020 
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PM – Utredning av effekter av Kumlinge kommuns förslag till 

alternativ väg- och brodragning vid utbyte av bro nr 20, 

Kastörsbron i Kumlinge  

Inledning:  
I detta PM sammanställs utredningen av de miljömässiga, tekniska och ekonomiska effekter det 

alternativa förslag till väg- och brodragning av landsväg nr 800 som kommunen presenterat i 

påminnelser till av vägplaneförslaget för landsväg nr 800, sektion 0 - 441, gällande utbyte av bro nr 

20, Kastörsbron samt rörbro i Kumlinge kommun som delgavs 7/5 – 28/5 2020. 

Den 13/11 2020 höll väghållaren och representanter för Kumlinge kommun ett möte där den 

alternativa vägdragningen med en ny sträckning från Varklobben till Båthusudden diskuterades. 

Kommunen begärde då att landskapsregeringen skulle analysera kostnadseffekterna av att bygga en 

vägbank från Varklobben till båthusudden och i den placera en likadan bro som i det presenterade 

vägplaneförslaget föreslås ersätta nuvarande bro.       

Delgivet förslag: 
Delgivet vägplaneförslag omfattar i korthet att en ny tillfällig vägförbindelse med en vägbank och 

tillfällig bro byggs öster nuvarande bro och vägbank. Trafiken flyttas till den tillfälliga vägen, 

nuvarande bro rivs och en ny bro med 21 m spännvidd byggs på samma ställe som nuvarande bro. 

Därutöver byggs landsväg 800 om på en sträcka om 440 m från norra Snäckö förbi infarten till 

Kastörens stugby och gästhamn. Se figur 1 nedan. 

 

Figur 1 Omfattning av delgivet vägplaneförslag. 
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Figuren nedan visar en vy av den nya bron som planeras ersätta nuvarande bro. 

 

Figur 2: Visar vy av förslaget på ny bro vid Kastören, sektion ca 0/255 till 0/276. 

I vägplanen ingår också utbyte av den befintliga genomströmningstrumman med diameter 2 m, som 

finns i sektion 0/090 till en rörbro med ca 3,7 m spännvidd. Se figuren nedan. 

   

Figur 3: Visar vy av rörbron som föreslås placeras i vägbanken, sektion ca 0/090 

 

Förslag framfört i påminnelser och kommunens förslag framfört 13/11 2020 
Det förslag som framfördes i påminnelserna och som Kumlinge kommun lyfte vid mötet den 13/11 

2020 omfattar i korthet följande ändringar mot delgivet förslag: 

Vägsträckningen ändras från Varklobben så att en ny vägbank med en motsvarande bro med 21 m 

spännvidd byggs mot nordost till Båthusudden varifrån vägen sedan dras vidare, österut, till befintlig 

landsväg 800 och ansluter, ungefär söder om nuvarande anslutning till Vårholmsvägen och 

bostadsområdet. Infrastrukturavdelningen har tagit fram en förstudie på utformningen av förslaget 

framfört i påminnelserna med en 70 m lång bro (alternativ 2) och kommunens förslag med en 21 m 
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lång bro (alternativ 3) med samma väglinje som underlag för bedömning, figuren nedan visar 

alternativ 2. 

  

Figur 4: Figuren redovisar en förstudie av förslaget framfört i påminnelserna till delgivet 

vägplaneförslag med en 70 m lång bro över sundet. Kryssen i figuren visar byggnader och vägar som 

förutsätts rivas om förslaget verkställs.  

Alternativet enligt figuren ovan togs initialt fram med en 70 m lång bro över sundet mellan 

Varklobben och Båthusudden för att minimera miljöpåverkan. Vid mötet den 13/11 2020 begärde 

kommunens representanter att även ett alternativ med samma vägsträckning som i figur 4 ovan men 

med samma bro, med 21 m spännvidd, som i landskapsregeringens vägplaneförslag också skulle 

analyseras med avseende på ekonomiska och miljömässiga effekter. Därför togs ett alternativ 3 fram 

enligt figuren nedan. 
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Figur 5: Alternativ 3 med 21 m lång bro i sundet mellan Varklobben och Båthusudden. 

Jämförelse mellan alternativ 1och 2 
Alternativ 2 innebär att fria vattenytan sundet mellan Varklobben och båthusudden minskas med ca 

15 m och att ca 550 m² bottenyta täcks av vägbankar. 

Genomströmningsarean i sundet minskar från ca 170 m² med ca 39 m² till ca 131 m². I sundet där 

befintlig bro ligger kan genomströmningsarean ökas från ca 17 m² till ca 134 m² genom att befintlig 

vägbank muddras bort. Figur 6 nedan visar hur genomströmningsarean kan ökas genom muddring i 

sundet där nuvarande bro ligger om alternativ 2 eller 3 väljs. 
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Figur 6: Längdsektion genom befintlig vägbank i nuvarande broläge som visar möjlig muddring för att 

öka genomströmningsarean om alternativ 2 eller 3 väljs. 

Jämförelse mellan alternativ 1och 3 
Alternativ 3 innebär att fria vattenytan i sundet mellan Varklobben och båthusudden minskas med ca 

148 m och att ca 3900 m² bottenyta täcks av vägbankar. 

Genomströmningsarean i sundet minskar från ca 170 m² med ca 148 m² till ca 22 m². I sundet där 

befintlig bro ligger kan genomströmningsarean ökas från ca 17 m² till ca 134 m² genom att befintlig 

vägbank muddras bort. Figur 7 nedan visar hur genomströmningsarean förändras i sundet mellan 

Varklobben och Båthusudden genom alternativ 3  
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Figur 7: Längdsektion genom sundet mellan Varklobben och Båthusudden, alternativ 3. 

Utlåtande från Miljöbyrån: 

I miljöbyråns utlåtande från den 9/2 2021 (bilaga 2) framhåller man att alternativ 1 

(vägplaneförslaget) både ur naturvårds- och vattenvårssynpunkt är det alternativ som sammantaget 

medför minst negativ påverkan och därför bör väljas.   

Sammanfattning: 

För att uppnå de positiva effekter gällande trafiksäkerhet och trafikmiljö som lyfts i påminnelserna så 

medför alternativ 2 och 3 en omfattande ombyggnad och nybyggnad av vägsträckningen. 

Påverkansområdet av projektet utökas till sådana områden som i dagsläget inte har beaktats. 

Tidigare orörda markområden som idag, till viss del används till annat än trafikområden påverkas. 

Bedömningen är att den sammantagna påverkan av natur- och vattenmiljöer ökas av alternativ 2 och 

3. Privat egendom bedöms att direkt påverkas genom att tre båthus behöver rivas för att skapa 

utrymme för vägsträckningen.  

Den ekonomiska effekten för projektet bedöms bli att investeringskostnaden ökar med ca 290 % 

respektive 180 %. 

Den sammantagna bedömning är att vägplaneförslaget som delgivits (alternativ 1) fortfarande är det 

alternativ som ger minst negativ påverkan för natur- och vattenmiljö till lägsta kostnad.     
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Bilaga 1: Ekonomisk jämförelse mellan alternativ enlig vägplaneförslaget och det 

alternativ till vägdragning som framförs i påminnelserna. 
Nedan presenteras en mera detaljerad kostnadsberäkning för det delgivna vägplaneförslaget och för 

det alternativ till vägplan som framförts i påminnelser på vägplaneförslaget under delgivningstiden. 

Alternativet som delgavs som vägplaneförslag är nedan benämn som alternativ 1 och alternativet 

som framhölls i påminnelserna kallas nedan alternativ 2 och 3. 

Alternativ 1: Delgivet vägplaneförslag 

Kostnadsberäkningen nedan visar kostnadsfördelningen mellan ingående arbetsmoment och 

byggdelar för det vägplaneförslag som delgivits för vägsträckan. 

 

Figur 1: Figuren ovan visar omfattningen av vägplaneförslaget (alternativ 1) samt översiktlig 

kostnadsfördelning mellan de olika aktiviteterna 

Kostnadsberäkning, alternativ enligt delgivet vägplaneförslag

Summa kostnader för alternativ: 1 540 000 €       

Ny bro, längd: 21 m 450 000 €          

Ombyggnad befintliga vägar 210 000 €          

Tillfällig bro 110 000 €          

Tillfälliga vägar 150 000 €          

Rörbro 115 000 €          

Projektering, byggleding mm 305 000 €          

Övriga omkostnader och risk 200 000 €          
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Alternativ 2: Förslag till vägsträckning enligt påminnelser på delgivet vägplaneförslag 

med 70 m lång bro 

 

Figur 2: Figuren ovan visar omfattningen av alternativt förslag (alternativ 2) som lämnats i 

påminnelser i samband med delgivningen av vägplaneförslaget. Figuren visar också översiktlig 

kostnadsfördelning mellan de olika ingående aktiviteterna.  

Kostnadsberäkning för alternativt förslag i påminnelser från kringboende

Summa kostnader för alternativet: 4 480 000 €     

Ny väg, längd: 350 m 700 000 €        Byggnad eller infra-

Ny bro, längd: 70 m 2 100 000 €     struktur som rivs om

Ombyggnad befintliga vägar 150 m 75 000 €          förslaget förverkligas

Rörbro 115 000 €        

Rivning och återställning, mark 150 000 €        

Rivning bro och återställning, mark 150 000 €        

Muddring sjöbank 280 000 €        

Projektering, byggleding mm 410 000 €        

Kostnader för fastigheter som inlöses 200 000 €        

Övriga omkostnader och risk 300 000 €        
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Alternativ 3: Förslag till vägsträckning enligt påminnelser på delgivet vägplaneförslag 

med 21 m lång bro 

 

Figur 3: Figuren ovan visar omfattningen av alternativt förslag (alternativ 3) som framförts av 

Kumlinge kommun samband med möte den 13711 2020. Figuren visar också översiktlig 

kostnadsfördelning mellan de olika ingående aktiviteterna.  
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