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Förslag till GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

KORT RESUMÉ

Mariehamn skall få en hela stadsområdet täckande generalplan. Den skall ersätta delgeneralplanerna
för norra staden från 1999, innerstaden från 1988 och södra staden från 1982.

Generalplanen är en översiktsplan över markanvändningen i staden. Den skall för en tidsrymd av ca
30 år styra stadsplaneringen, planeringen av infrastrukturen och annan detaljplanering. Den uppställer
gemensamma målsättningar för myndigheternas åtgärder.

En av generalplanens uppgifter är att informera stadens invånare om utvecklingsproblem och de
förändringar som föreslås inom stadens område.
Generalplanen utgör också underlag för den offentliga diskussion och det beslutsfattande, som
uppställer ramar för alla utbyggnadsåtgärder i staden.

Generalplanen skall antas av fullmäktige men inte fastställas av landskapsregeringen.

När generalplanen har antagits av stadsfullmäktige betyder detta inte att gällande stadsplaner,
byggnadslov eller andra tillstånd som givits av byggnadsnämnden eller andra myndigheter upphävs.

I generalplanen anvisas vilka områden i staden som skall reserveras för boende, rekreation,
arbetsplatser, offentliga tjänster och infrastruktur samt byggd- och naturmiljö som bör skyddas.

Planen innehåller en till synes motsägelsefull målsättning: att både bevara staden som en trivsam
trädgårdsstad och samtidigt genom förtätning kunna bereda plats för nya invånare och nya, eller
förändrade samhällsfunktioner.

En koncentrerad och förtätad stadsbygd är både ett måste och ett mål för Mariehamn. Stadens
begränsade markreserver förutsätter en effektiv markanvändning. En sammanhållen stad är
kostnadseffektiv både vad gäller utbyggnadskostnader och drift, vilket innebär en riktning mot en
hållbar utveckling. Undersökningar visar att i småstäder brukas för förflyttning 20% mindre energi än i
storstäder och glesbygd.

En grundtanke i planen är att staden skall förtätas inifrån och ut. Men för att ett förtätat Mariehamn
skall bli en god boendemiljö föreslås i planen att grönområdena får ett starkare skydd och stadsbildens
historiska värden bevaras. Nytillskott skall utformas i enlighet med den lokala byggnadstraditionen.

Generalplanens markanvändning är måttsatt för en årlig tillväxt med 110 invånare eller under
planperioden fram till 2035 för ca 14.000 invånare.
Totalt ryms ca 17.000 invånare inom planeområdet. De fördelas så att norra staden skulle kunna ha
ca 5.600 invånare och innerstaden ca 5.900 invånare (idag ca 4.200 resp. 3.700 inv.) medan södra
staden skulle ha ca 4.400 invånare (idag ca 2.600 inv.). Därtill utreds en möjlighet att bygga bostäder
på f.d. Rönnbergs torg och på en ö i Slemmern för ca 1.150 invånare, vilket innebär att innerstaden på
sikt skulle bli folkrikast med drygt 7.000 invånare.
Utöver detta skall bostadsbebyggelse på Svinö utredas.

Planens målsättning är att boendet i innerstaden skall ha lika goda förutsättningar som i de övriga
delarna av staden. Det betyder att tillgången på samhällsservice såsom t.ex. en egen grundskola är av
central betydelse vad gäller att göra innerstaden attraktiv som boendemiljö. Stadens trafiksituation
gynnas av att så många som möjligt bor centralt, vilket i regel innebär mindre bilberoende än ett mer
perifert boende.

Staden saknar upplagsplats för schakt- och sprängmassor. Merparten av dessa massor förs ut ur
staden och lagras i naturen. Staden har länge använt den grunda Slemmern för stadstillväxt genom
utfyllnad. En fortsatt utfyllnad föreslås, i stället för att stranden bara flyttas utåt, arrangerad i form av
en vattenomfluten ö med tillfart över en bro i Styrmansgatans förlängning. På denna ö kunde en
centrumnära bostadsmiljö skapas för ca 1.000 invånare med vindskyddade småbåtshamnar och med
bilfria markytor. Den huvudsakliga trafiken till och parkeringen för dessa bostäder arrangeras på
lämpligt sätt under bostadshusen på ön.
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Mariehamn präglas av en måttfull byggnadsskala som i höjd inte överskrider esplanadernas lindar.
Stadens främsta monumentala offentliga byggnader som kyrkan, stadshuset, navigationsskolan och
lycéet kan i höjd urskiljas ur den övriga bebyggelsemassan.

Denna stadsbildskaraktär är värdefull och föreslås bevarad, speciellt i stadens äldsta delar. En
försiktig förhöjning med en våning till fyra våningar tillåts dock längs Stora gatan i första hand för att
motivera en ombyggnad av befintliga ”taklösa” byggnader så att de bättre anpassas till den
traditionella stadsbilden.
Vid gågatan eftersträvas ett bevarande av småstadskaraktärens stadsbild med tvåvåningsfasader
invid gata medan på det inre av tomterna kan uppföras byggnader i III-våningar eller undantagsvis i
IV-V-våningar.
Norr om det äldsta stadsområdet runt Biblioteksplatsen och Bussplan, längs Skarpansvägens östra
sida och norr om Ålandsplan samt på bostadsön och runt Strandgatans korsning med Nygatan
föreslås III-IV-våningar. Det högre våningstalet kan motiveras på hörntomter och för att III-våningshus
skall kunna påbyggas med en våning för hissinstallation.
Längs Elverksgatan och i Rossens industriområde får stadsbilden kraftigt förändras och III-våningshus
byggas. Tekniska verkens nya kontorsbyggnad i III-våningar vid Elverksgatans entré och I-tiden huset
i andra ändan har inlett förändringen.

Staden är en betydelsefull kulturbärare för hela landskapet.
Kulturen är en av de viktigaste förutsättningarna för en kvalitativ stadsutveckling. Forskningen visar att
de städer som dels slagit vakt om och utvecklat sin särart vad gäller bebyggelsekultur d.v.s. stadens
identitet samt befordrat ett rikt kulturliv har haft framgång. Tidigare satsade städer på expansion
genom att med t.ex. tomtpolitiska åtgärder locka till sig företag som i sin tur behövde arbetskraft. I dag
satsar framgångsrika städer på ett mångsidigt kulturutbud och en tolerant atmosfär för att locka till sig
intressanta och skapande människor som i sin tur själva startar företag eller lockar företag att etablera
sig. En stad som invånarna trivs i och som stimulerar dem till skapande verksamheter lockar besökare
och nya invånare.
I generalplanen ägnas stort utrymme åt vården av dels den byggda och dels den naturliga miljön.
Båda är av grundläggande betydelse för stadens livskvalitet och identitet.

Staden har som underlag för generalplanearbetet låtit en svensk konsult utföra en s.k.
trafiknätsanalys. Analysens slutsats är att biltrafikens framkomlighet är god medan gång- och
cykeltrafikens säkerhet på många ställen är låg.
Trafikräkningar åren 1994 till 2002 visar anmärkningsvärt nog att biltrafiken på de flesta av de räknade
interna gatorna inte har ökat eller rent av har minskat. Trafiken på infartsvägarna ökar däremot.
En förklaring till detta kan vara att landsbygden blir alltmer bilberoende.

I generalplanen har inte intagits någon markreservation för nya trafikleder. Stadens begränsade
grönområden anses för värdefulla för att asfalteras. En kraftig befolkningsutveckling inom Järsö-
Nåtöområdet, där alla kommer att vara bilberoende, kommer att öka genomfartstrafiken i staden.
För att möta detta hot rekommenderas i planen att landskapet på sikt planerar och bygger en
underjordisk förbindelse mellan Västra ytternäsvägen och Österleden.

På basen av trafiknätsanalysen föreslås olika åtgärder för att trafiken på huvudgatorna skall bli smidig
och säker. Max. hastighet kan vara 50 km/h eller lägre medan hela det övriga gatunätet på sikt skall
ha max. 30 km/h.

Mariehamn med över 900 invånare per kvadratkilometer är en av landets tätast bebodda städer.
Det i sig behöver inte vara något negativt, tvärtom. Den rimliga storleken liksom överskådligheten gör
det lätt att gå och cykla i staden och ut ur den, ut i naturen.

Generalplanens målsättning för gång- och cykeltrafiken är att skapa trafiksäkra skolvägar och att
öppna ett sammanhängande nät av öst-västliga och nord-sydliga leder, så att lätta trafiken skall få
minst lika goda valmöjligheter som biltrafiken. Alla in- och utfartsvägar skall förses med separerade
GC-vägar och strandparkerna ska göras tillgängliga för forgängare.

En stad där trafiken är jämlik, där fotgängare och cyklister har samma tillgänglighet som biltrafiken är
också en hälsosammare stad . Ökad motion gynnar folkhälsan. Modern trafikplanering räknar också
med att ett sådant samhälle har en återhållsam effekt på bilåkandet.

Folke Wickström
stadsarkitekt



Stadsbiblioteket 18/10 - 14/11 2004

Stadshuset 15/11 - 17/12 2004

Tekniska verken 18/10 - 17/12 2004

Diskussionstillfälle för allmänheten måndagen 1/11 kl. 18.30

18/10 - 17/12 2004

Informationskvällar: 18/10, 3/11, 9/11, 12/11 k. 18.30-20.00 och
7/11 kl. 14.00-15.30

Personal från stadsarkitektkontoret närvarar.

Informationstillfällen: 18/11, 1/12, 9/12 kl. 14.00-15.30 och
23/11 kl. 18.30-20.00

Personal från stadsarkitektkontoret närvarar.

Informationstillfällen: 3/11 kl. 9.00-10.30, 11/11 och 15/11 kl. 18.30-20.00
samt 29/11kl. 14.00-15.30

Personal från stadsarkitektkontoret närvarar.

Med reservation för smärre tidsändringar.

Www.mariehamn.aland.fi

VARFÖR GENERALPLAN ?

Södra stadens delgeneralplan antogs av stadsfullmäktige 1982. Mindre justeringar i
den har gjorts 1992 och 2004.
Innerstaden fick en av fullmäktige godkänd delgeneralplan år 1988.
Delen om trafiken godkändes 1991 och delen om den kulturhistoriskt- och
arkitektoniskt intressanta bebyggelsen år 1992.
Norra stadens delgeneralplan antogs av fullmäktige 1999.
Det är dags att revidera södra stadens och innerstadens delgeneralplaner.
Enligt beslut skall dessa sammanslås med norra stadens delgeneralplan och bilda en
hela staden omfattande generalplan.

En generalplan är en långsiktig och översiktlig plan över markanvändningen.

Staden står inför en motsägelsefull utmaning: att både bevara staden som en trivsam
trädgårdsstad och samtidigt genom förtätning kunna bereda plats för nya invånare och
nya, eller förändrade samhällsfunktioner. Detta är en av generalplanens främsta
uppgifter att lösa.

MENINGEN MED UTSTÄLLNINGEN

Stadsplanenämnden har 13 september 2004 godkänt förslaget till generalplan för
Mariehamn och överlämnat ärendet till stadsstyrelsen. Generalplaneförslaget skickas nu
på remiss till berörda nämnder. Samtidigt anordnas denna utställning rörande
generalplanen för att få in synpunkter från stadsborna.
I utställningen ges en översikt över planförslaget och djupare inblickar i vissa viktiga
frågor.

Meningen med utställningen är att engagera och involvera Dig i planförslaget samt att
motivera Dig att ge oss Dina synpunkter.

När generalplanen är antagen av stadsfullmäktige kommer den att styra utvecklingen i
Mariehamn och i Din stadsdel under en lång tid. Därför är det viktigt att Du bildar Dig
en uppfattning och att Du låter Din åsikt komma fram till beslutsfattare och tjänstemän.

Förslag till

GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN



VAD ÄR EN GENERALPLAN

VILKEN VERKAN HAR GENERALPLANEN

?

?

Generalplanen är en översiktsplan över markanvändningen i staden. Den skall
under ca 30 år styra stadsplaneringen, planeringen av infrastrukturen och annan
detaljplanering. I den formuleras gemensamma målsättningar för myndigheternas
åtgärder.
I generalplanen anges vilka områden i staden som skall reserveras för boende,
rekreation, arbetsplatser, offentliga tjänster och infrastruktur. Planen redovisar
också skyddsvärda byggda miljöer och naturmiljöer.

Generalplanen skall antas av fullmäktige men inte fastställas av
landskapsregeringen.
När generalplanen har antagits betyder det inte att gällande stadsplaner,
byggnadslov eller andra tillstånd som givits av byggnadsnämnden eller andra
myndigheter upphävs. Generalplanen är riktgivande mot framtiden.
En antagen generalplan är ett rättesnöre för stadens nämnder och tjänstemän
vilket innebär att tjänstemän i sin planering och i beredningen av ärenden bör utgå
från den av fullmäktige antagna generalplanen och om avvikelser görs från den bör
detta anges i beredningen.

En av generalplanens uppgifter är att informera stadens invånare om
utvecklingsproblem och de förändringar som föreslås inom stadens område.
Generalplanen utgör underlag för den offentliga diskussionen och det
beslutsfattande, som uppställer ramar för alla utbyggnadsåtgärder i staden.

Förslag till
GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN
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STADENS KARAKTÄR
Platsen för Mariehamn på landtungan mellan Slemmern och
Svibyviken valdes för de goda hamnförhållandena. Den ryske kejsaren
Alexander I ambitioner var högt ställda. Landets främste
stadsplanerare arkitekt G.Th.Chiewitz anlitades för att uppgöra den
första stadsplanen som karaktäriseras av breda korsande esplanader
och alléplanterade rätlinjiga gator.
I hundra år räckte det 2,98 km² stora stadsområdet för stadens
tillväxt. 1961 förstorades stadens landareal genom gränsjustering mot
Jomala till 11.6 km². Idag är markreserverna på nytt begränsade.
Diskussioner med Jomala kommun rörande nya gränsjusteringar har
varit resultatlösa.

Varje kommuns grundläggande målsättning
är att de som önskar bosätta sig och verka i
kommunen skall få göra det. Det gäller
också Mariehamn.
För att kunna bereda plats för nya invånare
och nya samhällsfunktioner måste staden
hushålla med markresurserna.
En koncentrerad och förtätad
stadsbyggd har blivit både ett måste
och ett mål för Mariehamn. Stadens
begränsade markreserver förutsätter
en effektiv markanvändning. En
sammanhållen stad är
eftersträvansvärd för att den är
kostnadseffektiv både vad gäller
utbyggnadskostnader och drift, vilket
också gynnar en hållbar utveckling.

Havet begränsar stadens planering och
tillväxtmöjligheter men skänker i rika mått
vackra utblickar och möjligheter till sjöfart,
båtsport och turism.

Stora delar av innerstadens bebyggelse
härstammar från badhusepoken runt
sekelskiftet 1900. Dessa snickarglada
byggnader, som bildar sinnebilden av
Mariehamn, utgör tillsammans med den
gamla stadsstrukturen stadens värdefullaste
kulturarv. Det nya som byggts i innerstaden
under de senaste decennierna har anpassats
till den traditionella stadsbilden. Nya
allégator har anlagts som komplement till
de befintliga.

Mariehamns hamn har utvecklats till en av
Östersjöns mest trafikerade.

I nästan hundra år dominerades Mariehamn
av egnahemsbebyggelse. Först i slutet av
30-talet byggdes de första
bostadsvåningshusen för att på 50-talet och
efter 1961, på de inkorporerade områdena,
bli ett vanligt inslag i stadsbilden.
Fortfarande förutsätts staden kunna bjuda
ut tomter för egnahemsbebyggelse.

Våningshus i Västernäs.
En påbyggnad har givit fler bostäder och
vackrare hus.

Lillängen - ett exempel på nytt egnahemsområde.

1

2

Anpassad nybyggnad (1) och rehabiliterat äldre bostadshus (2).



KONFLIKTLÖSNING
Markåtgången för bostadsbyggandet är beroende av fördelningen mellan flerbostadshus och egnahem,
tomtstorleken, gatornas bredd och storleken på områdets interna grönområden. Bygger vi rymligt och
utglesat kommer naturområdena att krympa och avståndet till servicen ökar. Även de kommunaltekniska
kostnaderna per bostad ökar.

Förslag till
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För att stadens begränsade landområde skall kunna utnyttjas effektivt
och räcka till måste staden förtätas och allt flere nya bostäder byggas i
flerfamiljshus.

Den ökande äldre befolkningen, nya generationer som vant sig vid en
allt mer urban livsstil både i Mariehamn och utomlands samt en allt
dyrare energi kommer sannolikt att ändra bilden av ett lockande sätt att
bo. Att t.ex. bo i vackra och bekväma våningshus med utsikt över
skärgården, med närhet till stadscentrum, service och natur kan komma
att bli ett allt intressantare alternativ till boendet i egnahem.

Den ständiga fysiska stadstillväxtens tid är förbi. Våra resurser är ändliga
och en stor del går åt till förvaltning av det redan byggda. Vi måste
hushålla med det vi har och återgå till ett mer traditionellt
stadsbyggande med återvändning och komplettering av det befintliga.

Stadens läge på ett smalt näs medför problem för trafikplaneringen.
Österleden avlastar innerstadens gator från trafik men avskär samtidigt
staden från vattnet.
Den söderifrån kommande biltrafiken leds mitt genom
staden. Lemlands kommun ämnar utöka bebyggelsen på
Järsö-Nåtöområdet. Trafiken därifrån kommer att växa.
Avlastningsleder till Ålandsvägen har tidigare föreslagits i
innerstadens grönområden. Skall staden lyckas kombinera en
förtätning av stadsbygden med god stadsutveckling måste
stadens få park- och rekreationsområden sparas. Detta är
stadens gordiska knut.

Med tanke på trafikutvecklingen är en sammanhållning och återsamling
av stadsbygden också en fördel. I en tät stad är bilberoendet mindre än i
en gles och utspridd. Planeringen, från helheter till detaljer, bör sträva
till minskad bilanvändning och ökad tillgänglighet i staden för fotgängare
och cyklister. Vi måste minska vårt bilburna rörelsebehov och färdas
både angenämt naturnära och ekonomiskt. Vi skall locka fram flanören i
stadsbilden på nytt.
Staden bör växa inifrån och utåt.

Morgondagens stad måste förena många olika krav: allt från krav på
trygghet, social blandning, social stabilitet, lokal identitet, skönhet,
naturanpassning och bevarande av historiska skikt till krav på bättre
hushållning med energi, vatten och näringsämnen.

Mariehamn har goda förutsättningar att även i framtiden vara
en god stad för sina invånare och därmed också en stad där
gäster och besökare trivs.

Innerstadens villabebyggelse kan både
sparas och förtätas på ett harmoniskt sätt.

Nya egnahemsområden byggs tätt och
stadsmässigt.

Centrum förtätas med en arkitektur som “samtalar” med den traditionella stadskaraktären.

Ålandsvägen löper mitt genom staden.
Konsekvenserna för omgivningen bör
minimeras.

Österleden avskär staden från Österhamn.
Vägen bör ombyggas så att ett antal trygga
passager skapas.
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VISION

Staden blir aldrig färdig. Den är en levande organism som är stadd i ständig förändring. Förändringens
riktning påverkas av våra visioner. Låt oss blicka 30 år fram i tiden.

Vi känner bra igen vår stad trots att mycket har förändrats.
I Mariehamn bor nu 14.000 invånare men stadens gränser är
oförändrade.
Här finns en tolerant atmosfär som bidrar till att stadens "inre"
sociokulturella form bildar en skapande urban stadsmiljö. Stadens yttre
form, stadsbilden är stadsmässig samtidigt som stadens särart och
identitet har bibehållits och utvecklats.

Mariehamn har lyckats kombinera den vattenomslutna småstadens
charm och trygghet med en betydligt förtätad och urbaniserad
stadskaraktär. En bostadsö berikar sjöfronten i Österhamn.

Fortfarande dominerar stadshuset, kyrkan och Navigationsskolan
stadens silhuett trots att bebyggelsen på många ställen har fått öka i
höjd till IV- och ibland till V-våningar.

Stora ansträngningar har ägnats åt den estetiska utformningen av
innerstadens gatubilder.

Innerstaden har blivit betydligt tätare, inga hålrum i gatubilden syns
längre. Badhusepokens vackra snickarglada villor sprider feststämning.
Nybebyggelsen är harmoniskt anpassad till den traditionella stadsbilden.

Det har blivit populärt att bo i Mariehamn. Företagarandan är god. Den
höga nivån på vården, skolan och omsorgen tillsammans med den
vackra och trygga stadsmiljön inramad av det unika skärgårdslandskapet
lockar allt fler. Östersjöns vattenkvalitet är på väg att bli bättre.

Parkerna och skogarna är sparade och flitigt utnyttjade av stadsborna.
Staden är berömd för sina vackra fantasifulla fickparker.

Staden har ett behagligt tempo. Mariehamn är en utpräglad fotgängar-
och cykelstad. Stadsborna flanerar gärna.

Allt fler har bosatt sig i innerstaden med servicen i stadskärnan på
bekvämt gångavstånd.

Stadens centrum är livskraftigt. Här finns allt: bostäder, arbetsplatser,
kommersiell service, kultur, etc. Rikligt med underjordiska
långtidsparkeringar har byggts. Endast korttidsparkering är tillåten på
gata. Trafiken på gatorna är anpassad efter fotgängare och cyklister.
Gågatan löper från Torget till Biblioteksplatsen.

Trafiken på stadens gator löper smidigt men långsamt och säkert.

I staden finns ett berömt underjordiskt sjöfartsmuseum och ett
mångkulturhus. Idrottsarenan i centralparken är utbyggd och anpassad
till moderna krav på teknik och åskådarutrymmen. Staden har tre goda
grundskolor och en mängd andra läroinrättningar.

Kyrkan dominerar stadsbilden genom sitt läge och sin höjd.

Slemmerns strand blir alltmer urban.

Kulturmiljö på Nabben.

Sjöfartsmuséets tillbyggnad.
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MÅL
Genom formulerade generalplanemålsättningar slår staden fast vad som skall prioriteras och hur staden
långsiktligt skall utvecklas.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Mariehamn som ekokommun skall sträva mot en hållbar utveckling. Detta ekosynsätt
formuleras i generalplanen i form av följande övergripande målsättningar.

Staden skall i all planering och verksamhet uppfylla de fyra kretsloppsvillkoren:
1. Utsläppen av miljöskadliga ämnen måste minimeras och anpassas till vad de

naturliga kretsloppen klarar av.
2. Förbrukningen av icke-förnyelsebara resurser måste minskas så att även

kommande generationer har tillgång till sådana.
3. Förnyelsebara resurser får ej förbrukas i snabbare takt än de nybildas.
4. Ovanstående villkor måste uppfyllas på ett sådant sätt att den biologiska

mångfalden bevaras.

Markanvändningen skall vara effektiv och planläggningen skall bygga på strategiska
bedömningar av miljöaspekterna, blandning av flere funktioner i ett område, en
minskning av transportbehovet och prioritering av ekologiskt sunda transportsätt,
energisystem och materialval.

Planeringen skall sträva till hushållning med naturresurser och energi.
Ett tvärsektoriellt tänkande eftersträvas så att gemensamma framtidsvisioner skapas i
förvaltningarna.
Stadsinvånarnas delaktighet skall ökas genom information och öppenhet för dialog.

Betydelsen av att kunna röra sig, utbilda sig, delta i arbetslivet, ta del i fritidsaktiviteter
och samhällsarbetet är självklara rättigheter. Målsättningen är att det staden producerar
av fysiskt miljö och verksamheter skall vara tillgängligt för alla befolkningsgrupper
oberoende av ålder, kön, ursprung eller funktionsnedsättning.

Mariehamns karaktär av trädgårdsstad skall bevaras jämsides med en utveckling av
staden som Ålands huvudstad och som en sjöfarts- och turiststad.
Staden eftersträvar en befolkningstillväxt på i genomsnitt 110 invånare per år.

Stadens mål är
- att slå vakt om stadsområdets historiska dimensioner,
- att bevara stadsbildens luftiga och gröna intryck,
- att bibehålla öppenheten mot vattnet,
- att stärka norra och södra stadens identitet och invånarnas känsla av tillhörighet i sin
del av staden genom att definiera lokala centra med platser före möten och
betydelsefulla centrumfunktioner.

ALLMÄNNA MÅL

BOENDE

SERVICE OCH ARBETSPLATSER

TRAFIK

Boendet i innerstaden bör öka och boendemiljön bör utvecklas för alla ålderskategorier,
så att innerstaden blir en fullgod och konkurrenskraftig boendemiljö samtidigt som det
äldre genuina Mariehamn skall skyddas och bevaras. Stadskärnan förtätas för bl.a. ökat
boende.
Bostadsproduktionen inriktas huvudsakligen på lägenheter i våningshus och radhus.
Ca 20 egnahemstomter bjuds ut per år.

Innerstadens mångfasetterade och blandade verksamhets- och serviceutbud bör
utvecklas. Södra stadens boendemiljö bör kompletteras med verksamheter och
serviceutbud.

Trafiknätet uppdelas i två kategorier: dels infarter eller huvudgator och dels
bostadsgator
Stadens mål är att sänka trafikens hastigheter och att leda biltrafiken på det befintliga
gatu- och vägnätet, att inte bygga nya trafikleder i parkmark. Den av huvudtrafikleder
splittrade stadsstrukturen i norra och södra staden knyts samman och rehabiliteras
Utbyggnaden för boende och verksamheter söder om innerstaden bör utvecklas
så att härav föranlett trafiktryck på innerstaden kan anpassas till kravet på en god
boendemiljö.
Fotgängare och cyklister ges med biltrafiken jämlika valmöjligheter.

SKYDD

SKYDD AV GRÖNOMRÅDEN OCH -KORRIDORER
Staden växer sammanhållet och i plan anvisade parker och grönområden tas inte i
anspråk för exploatering. Dessa grönområden bör få ett starkare skydd i plan och göras
tillgängliga.

RUTNÄTSTADEN
Staden förtätas disciplinerat.
Den historiskt och arkitektoniskt värdefulla stadsbilden
skyddas och vårdas. Ny arkitektur och
stadsbildsutformning utvecklas på basen av den lokala
traditionen och innerstadens historiskt och arkitektoniskt
värdefulla karaktär.
Planskilda gångbroar över gatumark tillåts inte.

ENHETLIGA STADSPARTIER

ÖSTERNÄSVÄGEN

Enhetligt bebyggda områden förtätas på den befintliga bebyggelsens villkor och med
stilkänsla.

Vägen skyddas. Kurvor och höjdförhållanden bibehålls, trafikens hastighet begränsas.

Parkstigarna är uppskattade. Lindesplanaden hör till stadens skyddsvärda kulturarv.

Restaurerat K-hus.



Förslag till
GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

STRATEGIER
I konsekvens med generalplanens målsättningar föreslås följande markanvändningsstrategier:

BOSTADSMARK

1 INNERSTADEN
De boende i innerstaden utökas med drygt 2000 invånare genom ökad
exploatering, stadsbildsanpassad förtätning, miljövänlig trafikplanering,
nya gång- och cykelvägar, ökat serviceutbud, natur- och
kulturmiljöskydd.
2
Utreds om stadens överskott av stenmassor kan användas som utfyllnad
för en bostadsö i Slemmern för ca 1000 invånare.

BOSTADSÖ I SLEMMERN

3
Parkeringsområdet Rönnbergs torg avsätts som utredningsområde för
bostadsbebyggelse för ca 250 invånare.
4
Västernäs våningshusområde förtätas i syfte att uppnå bättre
stadsmässighet.
5
Svinö reserveras som utredningsområde för bostadsbebyggelse. Om
området bibehålls som grönområde betecknas det R,
rekreationsområde.
6
F.d. oljehamnsområdets planering integreras med Horelliområdet, vilket
innebär en möjlighet till en sammanhållen stadsmässig exploatering.
7
Ändrad markanvändning. Det privata området avsätts för
egnahemsbebyggelse dock med ett bibehållande av områdets naturliga
strandmiljö och bergiga karaktär.
8
Området reserveras som utredningsområde för bostadsbebyggelse. Om
området bibehålls som grönområde betecknas det SN,
naturskyddsområde.

RÖNNBERGSTORG

VÄSTERNÄS VÅNINGSHUSOMRÅDE

SVINÖ

VÄSTRA YTTERNÄS - LOTSBERGET

LÖKSKÄRSBERGET

ÄNGLAMARKERNA

Bostadsön bör ha så lång strandlinje som
möjligt för att alla bostäder skall få utsikt
över vattnet. Stranden är allmän promenad.
Biltrafiken placeras under husen. De inre
gårdarna är gröna oaser.

Bostadsön i förhållande till
Slemmerns yta.

Staden har successivt vuxit genom utfyllnad i Slemmern.

Istället för att flytta strandlinjen utåt kan en fortsatt
utfyllnad arrangeras som en ö.

Tät egnahemsbebyggelse blir mera stadsmässig. Staden förtätas på den befintliga stadens villkor.



Förslag till
GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

ARBETSPLATSER

ROSSEN

SVINÖ

Områdets markanvändning ändras från enbart småindustri till större
inriktning på kontors- och affärsverksamhet med möjlighet till
integrerad bostadsbebyggelse.

Miljöanpassade arbetsplatser integreras med boendet.

Småskaliga miljövänliga arbetsplatser integreras med ett ev. boende.

F.D. OLJEHAMNENHORELLIOMRÅDET OCH LOTSGATAN

SERVICE

SKOLA

BARNOMSORG

ÄLDREOMSORG OCH SERVICEBOENDE

FRITID

Planeringen utgår från tre grundskolor
omfattande nio årskurser: en i norra
Staden, en i innerstaden och en i södra staden.

Mark reserveras för en behovsprövad utbyggnad av daghemsplatser.

Mark reserveras för en behovsprövad utbyggnad av servicehus och annat
äldreomsorgsboende.

Staden tillväxer med en effektiv och
koncentrerad markanvändning. Stadens
stränder och friområden görs tillgängliga
för det rörliga friluftslivet. Mark reserveras
För sport- och lekområden.

DETALJHANDEL OCH ANNAN
KOMMERSIELL SERVICE
Staden planerar målmedvetet för att
bibehålla och utveckla den kommersiella
servicen i stadskärnan, i centra i
södra staden och i norra staden.

KULTUR

TURISM

Staden agerar aktivt för att en allsidig kultur skall ha fysiska möjligheter att utvecklas.
Stadens kulturarv värnas och en tolerant atmosfär som stimulerar till skapande
verksamheter eftersträvas.

Stadens turistpolicy baseras på mottot: om mariehamnarna upplever sin stad som god
så trivs även stadens gäster här.

BILTRAFIK OCH LÄTTA TRAFIKEN

Innerstadens trafik skall ledas på det befintliga gatu- och vägnätet. Nya leder i parkmark
skall inte byggas.
Staden bör initiera och understöda miljövänliga trafikval som kollektiv- och lättrafik.
Gång- och cykeltrafikens leder kompletteras för att bilda ett hela staden omfattande nät
som är kontinuerligt, trafiksäkert och smidigt. Skolvägarna prioriteras.

PARKERINGSANLÄGGNINGAR

I stadskärnan prioriteras utbyggnaden av underjordiska parkeringsanläggningar. På
gatumark tillåts endast korttidsparkering. För verksamheter anslutna till Västerhamn
studeras möjligheterna att bygga en parkeringsgrotta i Lotsberget, under
Navigationsskolan eller i Badhusberget.

STRATEGIER

Miljöanpassad infart till underjordiska parkeringsanläggningar.

ELVERKSGATANS FÖRVANDLING FRÅN INDUSTRI- OCH LAGERBETONAD VERKSAMHET TILL EN KONTORS- OCH AFFÄRSGATA HAR INLETTS
MED TV:S NYA HUS I EN ÄNDAN OCH IT-HUSET I ANDRA.

Staden lever i symbios med havet.

Stränderna skall göras tillgängliga.

Den kommersiella servicen i stadskärnan skall utvecklas.



Förslag till

GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

MARKANVÄNDNING

Detta är generalplanens huvuddokument. Markanvändningskartan utvisar vad
marken får användas till. På kartan har bl.a. markerats ett antal föreslagna
förändringar, jämfört med de gällande delgeneralplanerna.

Kasberget skyddas

Apalängens strand skyddas

Hjortuddens sjöviste

Klinthamnen utgår

Elverksgatan - nytt
affärs- och kontorsområde

Idrottsparken förstoras
Ingen reservation för
“Dalbergsleden”

Badhusberget skyddas

Badhusparken skyddas

Esplanaderna och
allégatorna skyddas

Hamngatans stadsbild
bör förbättras

Stadens sjöfront förbättras
långsiktigt

Den nord-sydliga esplanaden
avslutas i söder med någon typ
av offentlig byggnad

Lotsberget skyddas

Lotsgatan (f.d. Oljehamn)
får stadsmässig vånings-
husbebyggelse

Horelliområdet blir en
liten stad för sig

Stranden skyddas

Stadsdelscentrum utvecklas

Lökskärsberget får bebyggas

Nytt bostadsområde

Lilla Lökskär skyddas

Lerviks sjöviste

Svinö - utredningsområde
för bostäder

Stadsdelscentrum utvecklas

Nabbens sjöviste

Gravgården utvidgas

Mariebad

Bebyggelsen påbyggs och förtätas
Sjökvarteret

Bebyggelsen längs Skarpansvägen och
Ålandsvägen förtätas

Förslag till utredningsområde
för bostadsö för ca 1000 invånare

Centrum förtätas (dock utan höghus)

Byggnaderna längs Stora gatan
förhöjs och gatubilden förbättras

Stadshusparken skyddas

Ångbåtsbryggan och
Socis hamn skyddas

Lilla holmens natur skyddas
Tullarns äng
naturskyddsområde

Campingen kvarblir

Nytt bostadsområde

Stranden skyddas

Västernäs växer söderut

Utredningsområde för
bostäder

Änglamarkerna skyddas

Lemlandsvägen omgestaltas till stadsgata

Österleden omgestaltas till stadsgata

Västernäs våningshusområde
påbyggs och förtätas

Natura 2000 - område

Styrsö - stränderna skyddas

V. Ytternäsvägen
omgestaltas till stadsgata

Västerleden (V. Utfarten)
omgestaltas till stadsgata



MARKANVÄNDNING

GENERALPLANEBESTÄMMELSER OCH REKOMMENDATIONER

Beteckning Textförklaring

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

A Område för offentlig service och förvaltning

BA Område för affärs-, kontors-, service- och hotellverksamhet

BA-1 Område för affärs-, industri- och kontorsverksamhet

BAV Område för affärs- och kontorsverksamhet

BAV-1 Område för affärs- och kontorsverksamhet

BVA Område för våningshusdominerad bostadsbebyggelse

BH Område för hotellverksamhet

Generalplanen anger användningsändamålet för stadens olika markområden.
Byggande förutsätter huvudsakligen stadsplan.

Utöver de bestämmelser som gäller för ett område kan följande byggnadsverksamheter tillåtas såvida de
inte medför olägenheter för områdets huvudsakliga användningsändamål:
- iståndsättande och anläggande av gång- och cykelvägar, friluftsleder, parker, torg och andra
motsvarande områden

- byggande av anläggningar för teknisk försörjning samt
- byggande av skyddsrum.

Området reserveras för offentliga förvaltnings- och servicelokaliteter.
På särski ld kartbilaga (sid. 55 PLANFÖRSLAG) redovisas kvartersgräns mot gata där
renodlad kontorsetablering inte är tillåten i gatuplan.

Området reserveras för renodlade kontors-, affärs- eller härbärgeringsrörelse.
Enstaka bostäder kan dock tillåtas.
På särskild kartbilaga redovisas kvartersgräns mot gata där renodlad
kontorsetablering inte är tillåten i gatuplan.

Område reserverat för affärs-, kontors- och servicebetonade arbetsplatslokaler som betjänar
boendet.
Bostäder max. 1/5 av den utbyggda våningsytan samt småindustri och hantverk kan tillåtas.

Området reserveras f ör affärs- och kontorslokaliteter.
På området kan av den utbyggda våningsytan även tillåtas max. 1/3 bostäder.
På särskild kartbilaga redovisas kvartersgräns mot gata där renodlad
kontorsetablering inte är tillåten i gatuplan.

Området reserveras för affärs- och kontorslokaliteter.
På området kan av den utbyggda våningsytan även tillåtas max. 1/2 bostäder.
På särskild kartbilaga redovisas kvartersgräns mot gata där renodlad
kontorsetablering inte är tillåten i gatuplan.

Området reserveras för bostadsvåningshus. Av den utbyggda våningsytan får
max. 1/5-1/3 utnyttjas för af färs-, kontors- och serviceverksamhet
På särskild kartbilaga redovisas kvartersgräns mot gata där renodlad
kontorsetablering inte är tillåten i gatuplan.

(sid. 55 PLANFÖRSLAG)

(sid. 55 PLANFÖRSLAG)

(sid. 55 PLANFÖRSLAG)

(sid. 55 PLANFÖRSLAG)
.

Området reserveras för hotellverksamhet.
På särskild kartbilaga redovisas kvartersgräns mot gata där renodlad
kontorsetablering inte är tillåten i gatuplan.

Området reserveras för härbärgeringsverksamhet.

Området reserveras för småhusdominerad bostadsbebyggelse.
På området kan även tillåtas till bostadsmiljön anpassade arbetslokaler eller affärs- och
kontorsutrymmen max. 1/5 av den utbyggda våningsytan.
Beteckningen BS inrymmer även tvåvåningshus som i stadsplan kan betecknas BV.
Motiv härför är att stadskaraktären i speciellt innerstaden består i mycket av tvåvånings
flerfamiljshus, som inte kan betecknas varken som radhus eller kopplade hus.
Bostadsvåningshus i tre eller fler våningar inryms inte i BS.

Området reserveras för gles småhusbebyggelse.

Området reserveras för flervåningshus med tre eller fler våningar.
Av den utbyggd a våningsytan får max. 1/5 användas för affär- och kontorsändamål.
Tvåvånings flerfamiljshus kan betecknas BV då varken radhus eller kopplade hus är
eftersträvansvärt.

Svinö reserveras som utredningsområde för bostadsbebyggelse.
Om området bibehålls som grönområde betecknas det R, rekreationsområde.

Rekommendation: Följande frågeställningar bör utredas: miljöpåverkan, landskapsbild,
exploateringstyngd, bebyggelselokalisering samt service och arbetsplatser.
En lätt exploatering skulle bättre gå att anpassa till skärgårdsnaturen men blir dyr per
hushåll och skulle inte bära lokal service på ön. Bilberoendet skulle öka.
En effektiv exploatering med inslag av våningshus skulle bryta mot naturmiljön men ge
en rimligare kostnad per hushåll och kanske underlag för någon typ av service.
Därmed torde en kombination av våningshus och egnahem sökas.

Ett drygt 5 ha vattenområde avsät ts so m utredningsområde för utfyllnad för bostadsändamål.

Rekommendation: En MKB initieras. En projektledning tillsätts. En helhetsstudie över östra
hamnområdet utarbetas. Om området inte används som bostadsbebyggelse bibehålls det som
vattenområde.

Området avsätts som utredningsområde för bostadsbebygge lse.

Rekommendation: En kontamineringsundersökning av markgrunden genomförs.
Bebyggelsen utformas som kompakta tornhus på pelare för att så lite som möjligt penetrera
markskikten och begränsa vattenutsikten för bef. bebyggelse. En helhetsstudie utarbetas.

(sid. 55 PLANFÖRSLAG)

Om området inte används som bostadsbebyggelse bibehålls det som vattenområde.

Om området inte används för bostadsbebyggelse betecknas det R-5.

BH-1 Område för hotellverksamhet

BS Småhusdominerad bostadsbebyggelse

BS-1 Småhusdominerad bostadsbebyggelse

BV Våningshusdominerad bostadsbebyggelse

B-1 Utredningsområde för bostadsbeby ggelse (Svinö)

B-2 Utredningsområde för bostadsbeby ggelse (bostadsö i Slemmern)

B-3 Utredningsområde för bostadsbeby ggelse (Rönnbergs torg)

B-4 Utredningsområde för bostadsbeby ggelse (Änglamarkerna)

B-5 Utredningsområde för trafikled (väg till Svinö)

B-6 Utredningsområde för trafikled (väg till Svinö)

F Område för icke miljöstörande industri

R Rekreationsområde

R-1 Rekreationsområde (dagvattenrening)

R-2 Rekreationsområde (idrottsplatser)

R-3 Rekreationsområde (parceller)

R-4 Rekreationsområde (badplatser)

Området reserveras som utredningsområde för bostadsbebyggelse.
Om området bibehålls som grönområde betecknas det SN, naturskyddsområde.

Området reserveras som utredningsområde för trafikled.
Om området bibehålls som grönområde betecknas det SN, naturskyddsområde.

Området avsätts som utredningsområde för trafikled.
Om området inte utnyttjas som trafikled betecknas det BS-1, gles småhusdominera d
bostadsbebyggelse.

Området reserveras för icke miljöstörande industri- och lagerlokaler samt till dem anslutna
affärslokaler. På området kan även tillåtas kontorslokaler .

Området reserveras som rekreationsområde.
Inom området får utövas rekreations- och fritidsverksamheter samt allmänt friluftsliv.
På området tillåts småskaligt byggande som betjänar friluftslivet eller annan allmän
rekreationsverksamhet. För fällning av träd, grävning, sprängning, utjämning eller fyllning
eller annan därmed jämförbar åtgärd på området behövs tillstånd enligt 23 § BL.
Efter prövning a v stadsstyrelsen får i området byggas stigar, gång- och cykelvägar,
bostadsgata för tomt och område samt lekområde/lekplats/bollplan.

Området reserveras för rekreationsändamål.
Efter prövning a v stadsstyrelsen får anläggningar för dagvattenbehandling byggas.

Rekommendation: Områdets åkrar skall skötas som odlingar eller ängar. På området
skall mellan odlad åker och vattenfåra lämnas en skyddszon eller remsa som är ouppodlad och
täckt av permanent växtlighet. Områdets skogar skall vårdas som mångbruks- eller parkskogar.
Kalhuggning av trädbestånd som avgränsar vattendrag eller öppna fält tillåts inte.
De delar av området som ansluter sig till bosättningen skall vårdas som park.

Området reserveras för idrotts-, rekreations- och fritidsfunktio ner samt för allmänt friluftsliv.
Efter prövning a v stadsstyrelsen tillåts ett till verksamheten a npassat byggande i anslutning till
dessa funktioner.

Området reserveras som rekreationsområde.
Efter ändamålsenlighetsprövning av stadsstyrelsen kan enstaka bostadstomt eller fritidsparcell
utbrytas

Området reserveras som rekreationsområde.
Efter prövning a v stadsstyrelsen får simstrand och för den nödvändiga anläggningar
byggas.

Rekommendation: En planering för bebyggelse skall eftersträva koncentration och täthet i syfte
att spara så mycket naturmark som möjligt. Bef. skogsväg från Lillängen sparas som GC-väg.

R-5 Rekreationsområde (parkeringsplatser)

R-6 Rekreationsområde (Österhamn)

SF Fornminnesområde

SN Naturskyddsområde

SN-1 Naturskyddsområde

Området reserveras som rekreationsområde.
Efter prövning av stadss tyrelsen får p-platser b yggas.

Området reserveras som rekreationsområde.
Efter prövning av stadss tyrelsen får byggas infart till tomt/område, parkeringsplats, GC-vägar,
anläggningar för hamn- och fritidsverksamhete r, uppläggningsområde för fritidsbåtar samt
bedrivas restaurangverksamhet.

Rekommendation: Stran dområdet utformas till en attraktivt mötesplats. Vid planeringen
framhävs områdets urbana karaktär. En fiskmarknad anläggs vid stra nden i Nygatans axel.
Mariaparken reserveras huvudsakligen för marinans behov av aktiviteter och
serviceverksamheter.

Området reserveras som skyddsområde för fornminnen.
Fornminnen inom området är skyddade enligt LL om fornminnen.

Området reserveras med stöd av BL § 125 som naturskyddsområde.
På området tillåts endast sådant byggande av ringa omfattning som betjänar områdets
användningsändamål. Fällning av träd, grävning, sprängning, utjämning, fyllning eller
annan därmed jämförbar åtgärd på området får inte utföras i större utsträckning än vad
parkskogsvården förutsätter och så att det inte rubbar områdets naturtillstånd.
Efter prövning av stadss tyrelsen får inom området byggas högst 1 m breda stigar för det
rörliga friluftslivet, samt motionsslingor, gång- och cykelvägar och anslutning till tomter
och område.

Rekommendation:Området hävdas och trädbeståndet bevaras. Sly avlägsnas.
Strandängar slåttras under sensommaren. På vissa ställen avlägsnas vass för att öppna
vattenspegeln mot land. Skyltar som informerar om områdets status samt flora och fauna
uppsätts vid gångstigarnas entréer till området. Strandpromenad anläggs i enlighet med
stadsfullmäktiges beslut 47 § 2002. Vid Svibyviken anl äggs ett naturum. Nabbens sjöviste
sammanbinds medels gångstigar med GC-väg en genom området.

Området reserveras med stöd av BL § 125 som naturskyddsområde.
Området omfattar landskapsmässigt värdefulla strandområden.
Skyddandet av området tryggas genom byggnadslagen.
På området tillåts endast sådant byggande av ringa omfattning som betjänar områdets
användningsändamål. F ällning av träd, grävning, sprängning, utjämning, fyllning eller annan
därmed jämförbar åtgärd på området får inte u tföras i större utsträckning än vad
parkskogsvården förutsätter och så att det inte rubbar områdets naturtillstånd.
Efter prövning av stadss tyrelsen får byggas högst 1 m breda stigar för det rörliga friluftslivet samt
anläggas simstrand.

Rekommendation: Ett särskilt utvecklingsprojekt för användningen av stadens stränder Inleds.
Ägarna till tomterna ovanför stranden får entyd iga direktiv för hur stra nden vårdas och stadens
byggnadsinspektion kontrollerar tomtgränserna tillsammans med tomtägarna.
Till området gränsande tomter inhägnas så att gränsen mellan naturskyddsområde och
tomtområde synliggörs. Den befintliga strandstigen längs Slemmern byggs u t mot Espholm. Den
nuvarande strandlinjen får påverkas eller ändras (t.ex. byggande av småbåtshamnar, brygg or
och båthus) endast efter prövning av stadsstyrelsen.
Strandvegetationen bevaras och vårdas på grund av dess betydelse för det rika fågellivet
och dess värde för landskapsbilden. Sly borttas och strandängarna slåttras på sensommaren.
Vid skötseln av strandområdet bör en skötselplan uppgöras i samarbete med landskapets
miljövårdsbyrå.
Skyltar som informerar om områdets status samt flora och fauna uppsätts vid gångstigarnas
entréer till området. Sittplatser ställs ut där vattenvyerna är speciellt vackra.
Inom området anläggs en naturstig.

SN-2 Naturskyddsområde

SPB Begravningsplats

SBL-1 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö (Västergårds)

SBL-2 Kulturhistoriskt värdefull miljö (Badhusparken)

Området reserveras med stöd av BL § 125 som naturskyddsområde.
Området omfattar landskapsmässigt värdefull jordbruksmark, natu- och stränder.
På området tillåts endast sådant byggande av ringa omfattning som betjänar områdets
användningsändamål. Fällning av träd, grävning, sprängning, utjämning, fyllning eller
annan därmed jämförbar åtgärd på området får inte utföras i stö rre utsträckning än vad
parkskogsvården förutsätter och så att det inte rubbar områdets naturtillstånd.
Efter prövning av stadsstyrelsen får bygg as anslutning till bostadstomt/område, stigar,
gång- och cykelvägar, skötbåtsanläggning, marina och enskilda bryggor båthus,
anläggas simstrand och kolonilotter och bedrivas småskaligt jordbruk.

Rekommendation: De kringliggande naturområdena som gränsar till åkrarna bevaras
naturenliga och lummiga. Västergårds och Östergårds öppna kulturlandskap vårdas och
upprätthålls öppet för att bibehålla landskapets karaktär. Betningen av markerna fortsätter
för att hindra igenv äxning av lövängarna. Igenvuxna lövängar återskapas. Granar röjs för
att garantera att solljuset kan tränga ner till markskiktet. Enstaka gamla träd beva ras av
ekologiska skäl.
Vyn från Västergårds till Lervik öppnas delvis. Miniatyrodling inom området i form av
kolonilotter främjas på grund av verksamhetens rekreationsvärde. Skötselplan över
koloniodlingen sam manställs och odlarna informeras om befintliga regelverk.
Samarbete med markägarna gällande skötseln av stora landskapshelheter och kultur-
landskap inleds. Nuvarande åkerareal bevaras öppen t.ex. som betesmark. Sikten från
Järsövägen till odlingslotterna öppnas delvis. Skyltar som inform erar om områdets status samt
flora och fauna uppsätts vid gångstigarnas en tréer till området o ch på lämpliga platser
Ett naturum anläggs. Rekreationsstig från Ytternäs östra strand till Espholms byväg byggs ut.
Korsningen mellan Espholmsvägen och Järsövägen görs trafiksäker dock så att Espholmsvägen
behåller sin karaktär som gammal byväg.
Inom området anlä ggs en naturstig.

Området reserveras för Mariehamns församlings behov av begravningsplats.
Områdets inhägna d bör vara enhetlig.

Miljö vars byggnads- och kulturhistoriska innehåll och landskapsbild bör skyddas med
stöd av BL § 125.

Rekommendation: Byggnads- eller kulturhistoriskt värdefulla ko nstruktioner samt bygg nader
jämte gårdsplan och park skall bevaras. Vid byggande på området måste byggnad vad beträffar
placering, storlek, stil och material vara a npassad till miljön och i planteringarna skall områdets
traditionella växter användas. Landskapsrumsliga och visuella skador i landskapet skall
korrigeras. Fällning av träd, grävning, sprängning, utjämning, fy llning eller annan därmed
jämförbar åtgärd på området får inte utföras i större utsträckning än vad parkskogsvården
förutsätter och så att det inte rubbar områdets naturtillstånd.
Områdets åkrar bör skötas som odlingar eller ängar. Växtligheten vid skogskanter samt
för landskapsbilden betydande alléer, häckar och enskilda träd skall bevaras.
Om stadens ansvar för dessa åtgärder avtalas skilt.

Område som skall skyddas med stöd av byggnadslagen § 125.
Området utgör en värdefull kulturframkallad naturpark.
GC-vägar och små anläggningar får efter prövning byggas.

Rekommendation: Parken bibehålls i sin stilfulla och enhetliga utformning. Promenaden i
parken görs mer upplevelserik med hjälp av dekorativa planteringar. Dessa får dock in te
minska parkens helhetskaraktär. Utsikten från parken ut mot Sv ibyviken och

,

hamnområdet är viktig o ch får inte planteras igen. Fler bekväma sittplatser placeras ut.
Stämningsfull belysning skall locka till promenader under mörknande höstkvällar.
Stilenliga informationstavlor om den korta men blomstrande badhusepoken uppsätts så att
Badhusparkens värdefulla kulturhistoriska bakgrund görs synlig för besökaren.
En detaljerad parkskötselplan uppgörs och följs upp vart femte år av TV / markavd.

Område som skall skyddas med stöd av byggnadslagen § 125.
Området är kulturframkallad park, esplanad eller allégata av synnerligen stort stadsbildsmässigt
vä rde.

Rekommendation:

Utformningen och skötseln av den öst-västliga esplanaden bör förverkligas så att
karaktären av ”grön gotisk katedral” förstärks. En långsiktig plan för föryngring av den öst-
västliga Esplanadens lindar utarbetas. Vid nyplanteringar i lindesplan aden och längs
Stora gatan och Norra Esplanadgatan föredras plantering av den traditionella parklinden
Träd som inte stöder lindesplanadens homogena karaktär avlägsnas på sikt. Lindarnas
kronor beskärs under åren 2010-2015. Slutet av lindesplanaden i västra hamnen saneras
och omplaneras till en mera attraktiv mötesplats. Avsnittet där lindar saknas mellan Hamngatan
och Havsgatan planteras. Trafikarrangemang och skyltning är inte tillåtet i esplanaderna.
Smidigare anslutning för cyklister till Sjöpromenaden från innerstans GC-nät tillgodoses.

Trädplanteringar i den nord-sydliga esplanaden skall stärka den nuva rande karaktären och ge ett
intryck av att de enskilda träden vuxit upp slumpmässigt på området.
I den norra delen av den nordsydliga esplanad en bör tendensen att träden bildar rader eller
andra mönster frångås. En högst en meter bred grusad gångstig som följer den upptrampade
stigen i det södra avsnittet i den nord-sydliga esplanaden iordningställs.
Det skönjbara avsnittet av den historiska vägen mellan Övernäs by och Svibyviken som
korsar den nord-sydliga esplanaden utmärks p å lämpligt sätt. Vyn mot Lyceet öppnas längs
Västra Esplanadgatan genom att alléträden mellan cykelvägen och körfältet avlägsnas.
Trafikarrangemang och skyltning är inte tillåtet i esplanaderna.

Området sköts som representationsområde. Saneringen av stadshus backen fortsätter.
Vid saneringen beaktas speciellt växternas hållbarhet och mångårighet.

Området som är elle r föreslås bli allégata är av stort stadsbildsmässig t värde.

Rekommendation: Alléplanteringen längs Nygatan fullbordas med lindar ned till Österleden.
Alléplanteringar längs Österleden och Västerleden (Västra Utfarten) kompletteras.
Alléplanteringen vid Skillnadsgatan fullbordas med lindar ned till Havsgatan. Alléplanteringen vid
Skarpansvägen fullbordas. Trädplanteringar ialléer skyddas med sju meters radie från stammen
för att spara rötterna ochdärmed förlänga trädets ålder med ca 100 år.

Området reserveras för Mariehamns stads behov av hamnfunktioner.

Området reserveras som hamn för färjor och kryssningsfartyg.
Inom området kan styckegodshantering tillåtas

Rekommendation: Vid den fortsatta planeringe n och utbyggnaden av färjhamnen bör större vikt
läggas vid stadsbildsmässiga aspekter. Den aktiva byggnadsverksamheten i
Färjhamnen och dess framträdande plats som ansikte mot havet och turismen förutsätter att
färjhamnen jämte byggnader och konstruktioner bör utbyggas med stadsplan eller annan
stadsbildsmässig helhetsplan och målsättning. En långsiktig plan utarbetas för förbättring av
hamnens befintliga byggnader och konstr uktioner vad gäller arkitekto nisk utformning och
kvalitet.

SBL-3 Kulturhistoriskt värdefull miljö

SBL-4 Stadsbildsmässigt värdefull miljö

TH Hamnområde

TH-1 Hamnområde

Öst-västliga Esplanaden

Nord-sydliga esplanaden

Stadshusbacken

.

TM Hamnområde

TK Hamnområde

TS Område för servicestation

U Område för fritid och turism

W Vattenområde

Biltrafikens huvudnät

Biltrafikens lokalnät

T-1 Instruktiv vägförbindelse

T-2 Instruktiv vägförbindelse

Området reserveras för småbåtshamn.
O mrådet får utbyggas efter närmare direktiv av stadsstyrelsen.

Inom området finns en kulturhistoriskt intressant hamnmiljö som bör skyddas enligt BL § 125.

Området reserveras för affärs- och restauranglokaler samt verksamhetsfunktioner i anslutning till
servicestation. Ämnen som lagras och hantera s på området får inte medföra risk för att
grundvattnet förorenas.

Området reserveras för campingändamål. Inom området får för verks amheten nödvändiga
byggnader, stigar, vägar och anläggningar utbyggas.
Ingreppen i naturen får inte vara större än vad parkskogsskötseln förutsätter.

Områden som avses bevarade som vattenområden. Området omfattar både stadens och
privata vatten. Husbehovsfiske är i regel fritt inom stadens vattenområden. Den direkta
dagvattentillrinningen bör minimeras och där det går filtreras genom fördröjningsbassänger.
På området får anvisas båtplatser för mer än fem båtar efter prövning i stadsstyrelsen.
Vattenkvaliteten skall skyddas enligt Vattenlagen 5 kap. 1 §.

Omfattar infarter, genomfarter och huvudgator.
Huvudsaklig trafikuppgift är att leda biltrafik till eller genom stadsområdet och mellan stadens
delområden.

Rekommendation: GC-trafik bör ledas på sepa rata banor eller trottoa rer.
Högsta hastighet på huvudgata 50 km/h på sträcka och med lägre ha stighet i korsningspunkt
med GC-trafik.

Omfattar lokalgator.
Huvudsaklig trafikuppgift är att sörja för biltrafiken inom ett område. S äkerhet och framkomlighet
för gående och cyklister bör vara dimensionerande.

Rekommendation: Högsta hastighet för biltrafik 30 km/h. GC-trafik i form av blandtrafik

Området reserveras för vägförbindelse och skall studeras i samband med en utredning
rörande utbyggnad av bostadsö. Stadsbilden o ch vattengenomströmningar bör ägnas särsk ild
uppmärksamhet.

Området reserveras för vägförbindelse och skall studeras i samband med en studie av
planering av bostäder på Svinö
Förbindelsen utformas som en till landskapet a npassad bro för GC- och biltrafik.
Vattengenomströmningen i Espholms strömmen får inte inskränkas.

T-3 Instruktiv v ägförbindelse

Natura 2000

Fornlämningar

Område för stadsdelscentrum

Torg

Området reserveras för gångtrafik till Lilla Lökskär
Förbindelsen utformas som en till landskapet anpassad lätt bro.
Vattengenomströmningen får inte inskränkas.

Område som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.
Områdets g rundkaraktär skall bibehållas och gynnsam skyddsnivå ges för de arter och
livsmiljöer som finns inom området.

Fornminne som är skyddat enligt LL om fornminnen.

Området reserveras för kontors-, affärs- och servicelokaliteter samt för bostäder.

Rekommendation: Torg och samlingsplatser bör anlägga s. Skola, idrottsanlägg ning,
församlingsutrymme m.fl. jämförba ra lokaliteter integreras med området.

Området reserveras för torgverksamhet.

.

MARKANVÄNDNING
REKOMMENDATIONER

Generalplanen innehåller särskilda bestämmelser för markens bebyggande och användning. Förutom
bestämmelser har i planen också formulerats rekommendationer som mer fördjupat och strategiskt beskriver
hur markanvändningen borde genomföras.

BESTÄMMELSER OCH

Förslag till
GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN
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GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

ANTAL VÅNINGAR
Mariehamn präglas av en måttfull byggnadsskala som i höjd inte överskrider esplanadernas lindar. Stadens
främsta monumentala offentliga byggnader som kyrkan, stadshuset, navigationsskolan och lycéet kan i höjd
urskiljas i den övriga bebyggelsemassan.
Denna stadsbildskaraktär är värdefull och skall bevaras i stadens äldsta delar.

En försiktig förhöjning med en våning till IV-våningar tillåts dock längs Stora gatan
mellan Torggatan och Neptunigatan i första hand för att motivera en ombyggnad av
befintliga "taklösa" byggnader så att de bättre anpassas till den traditionella stadsbilden.
I absoluta centrum eftersträvas ett bevarande av småstadskaraktärens stadsbild med
tvåvåningsfasader invid gata medan inne på tomterna, i vissa fall kan uppföras III-
våningar eller undantagsvis IV-V-våningar.
Norr om det äldsta stadsområdet runt Biblioteksplatsen och Bussplan, längs
Skarpansvägens östra sida och norr om Ålandsplan,

samt på den föreslagna bostadsön tillåts III-IV-våningar. Det högre våningstalet
kan motiveras på hörntomter och för att III-våningshus skall kunna påbyggas men en
våning för hissinstallation.
Längs Elverksgatan och i Rossens industriområde får stadsbilden kraftigt förändras och
III-våningshus byggas. Tekniska verkens nya kontorsbyggnad i III-våningar vid
Elverksgatans entré och I-tiden huset i andra ändan har inlett förändringen.

I konsekvens med ökad exploatering tillåts Ringvägens bebyggelse förhöjas från I till I ½
våning.

runt Strandgatans korsning med
Nygatan

I södra och norra staden avspeglar våningstalen i regel befintlig situation, gällande
stadsplaner och stadsplanestommar. Längs Lotsgatan och i Horelli-området tillämpas
våningstal som är osedvanligt höga i Mariehamn och som korresponderar med de höga
exploateringstalen. Västernäs våningshusområde tillåts växa med en våning.

Byggnaderna bildar vägg i stadsrummet. Därför är det viktigt att husen i
regel placeras i gatugränsen. Upplevelsen av gatan som rum är starkt
beroende av förhållandet mellan gatubredd och hushöjd. Fasadväggen
ger gatan karaktär, skala och proportioner.
För stadsbilden är våningstalet ett viktigare stadsplaneinstrument än det
matematiska exploateringstalet.
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Förslag till
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EXPLOATERINGSTAL
Med exploateringstal förstås förhållandet mellan byggnadsrätt och tomtareal. Ex. en 1000 m² tomt med 250
m² byggnadsrätt har e-talet 0.25 (250/1000=0.25).
Om byggnadsrätten är lika stor som tomtarealen är e=1.0. Är byggnadsrätten dubbelt så stor som
tomtarealen är e=2.0, etc.

I alla stadssamhällen tenderar e-talet i regel att vara högst i centrum och faller mot periferin. Så även i
Mariehamn.

Allmänna tomter har i regel samma e-tal som omkringliggande bebyggelse. E-talet för hotelltomter i
innerstaden har oberoende av placering varit 0.9 vilket nu föreslås efter in casubehandling kunna
variera upp till 1.2.
I Ringvägenområdet ökas e-talet från 0.1 till vad som är normalt för egnahemsområden: 0.2 till 0.25.

I övrigt är förändringen jämförd med gällande delgeneralplan för innerstaden marginell.

Ett centrumområde avgränsat av Stora gatan i söder, Bussplan i norr, Strandgatan i öster och i
väster Kaptensgatan med tänkt förlängning söderut föreslås få exploateringstalet 1.25.
Väster och norr om detta område avsätts en zon där e-talet kan variera mellan 0.8 och 1.0.
Även e-talet för en bostadsö i Styrmansgatans förlängning faller inom dessa ramar.
Väster och norr om denna zon följer ett relativt stort område med 0.65 - 0.8 längs Stora gatan (öster om
Neptunigatan), längs Ålandsvägen, Skarpansvägen, Elverksgatan (bl.a. Rossen f.d. industriområde) samt på
Servicegatans anslutande kvartersmark.
Kvarteren öster om Strandgatan med allmänna byggnader får ett e-tal som kan variera mellan 0.9 och 1.2.

I norra och södra staden har e-talszonerna avsatts enligt fastställda stadsplaner och
stadsplanestommar.

Ett högre e-tal kan användas
- på tomter som gränsar till zon med högre e-tal
- på hörntomter

Norr om Elverksgatan justeras e-talet till 0.65-0.80 i enlighet med Rossens
arbetsplatsområde. Längs Lotsgatan (f.d. Oljehamnsvägen) och i "Horelliområdet" används centrumbetonade e-
tal: 0.95 och 1.0.

E-talet för Västernäs våningshusområde höjs från 0.5 till 0.6 mot Västra Ytternäsvägen och från 0.4 till 0.5
mot öster.

DÅ E-TALET ANGES MED ETT INTERVALL GÄLLER FÖLJANDE RIKTLINJER FÖR
STADSPLANERINGEN:

Ett lägre e-tal används
- på tomter som gränsar till zon med lägre e-tal
- på mellanliggande tomter
- på tomter där särskilda skäl såsom hänsyn till stadsbilden eller skyddsobjekt talar för det.

E-talet används i princip endast för våningsyta ovan mark. Under mark belägna ytor får inte användas
för arbete eller kommersiell service utan främst för fastighetens interna behov (parkering, förråd).

Utöver den byggnadsrätt som härleds ur e-talen (grundbyggnadsrätten i stadsplanen) kan
tilläggsbyggnadsrätt erhållas generellt för:
- energibesparande ytterväggar (tjockare än 25 cm) 5 %
- utrymningstrappor på vissa villkor 15 m² / trappa och våning
- handikappanpassad hiss 5 m² / våning

Efter särskild prövning kan utökad byggnadsrätt ges för:
- bostäder i centrum i kombination med underjordisk parkering på tomt 25 %
- bostäder i takvåning enligt särskilda villkor för stadsbildsrehabilitering
- kommunikationsytor och överglasade ytor 3 % resp. 3 %
- stadsbildsrehabilitering (15 objekt Sfmge 17 § 2002) 1)
- underjordiska utrymmen under stadens mark, efter prövning enl. ändamålsenlighet
- garage på egnahemstomter 30 m² våningsyta.

1) Till de delar ett förhöjt e-tal täcker in stadsbildsmässigt motiverad tilläggsbyggnadsrätt förfaller denna.
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Förslag till
GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

TRAFIK
En trafiknätsanalys har initierats och på
konsultbasis genomförts som underlag för
det pågående arbetet med generalplanen
för Mariehamn. Huvudsyftet i analysen är
att öka trafiksäkerheten.
I analysen rafiknätet
med avseende på den tunga trafiken
(bilar, bussar, utryckningsfordon) och GC-
trafiken (gående och cyklister). Anspråken
visavi framkomlighet och säkerhet för de
olika trafikslagen samt hur väl dagens
trafiknät möter anspråken redovisas.
Sammantaget konstateras i analysen att
framkomligheten för den tunga trafiken är
god medan gång- och cykeltrafikens
säkerhet på många ställen är låg.
I utredningen föreslås förändringar i
nätstrukturen utgående från en prioritering
av den lätta trafiken. Förändringarna
handlar huvudsakligen om ombyggnader
för att hastighetssäkra passager mellan
tung och lätt trafik.
Trafiknätsanalysen inarbetas på följande
sätt i generalplanen.

funktionsindelas t

INFARTER / HUVUDGATOR

Stadsområdet är anslutet till tre infartsvägar:
Landsväg 1 (Eckerövägen)
Landsväg 2 (Nya Godbyvägen)
Landsväg 3 (Lemlandsvägen) samt till
Järsövägen

Inom stadsområdet föreslås följande
huvudgator:
Nord-sydliga
1 Järsövägen från Gripen - Västra
Ytternäsvägen - Ålandsvägen -
Västerleden (Västra utfarten)
2 Österleden
3 Östernäsvägen (utanför Östernäs)
4 Torggatan mellan Ålandsvägen och
Stora gatan
5 Havsgatan (från Stora gatan söderut)
6 Hamngatan (från Stora gatan söderut)
7 (Gamla) Godbyvägen (från Bolstavägen
till stadsgränsen)
Öst-västliga
1 Skillnadsgatan
2 Stora gatan
3 Styrmansgatan (från Ålandsvägen
österut)
4 Sjukhusvägen - Lemlandsvägen
5 Bolstavägen
6 Fiskehamnsvägen

I förslaget till generalplan har inte intagits
någon reservation för den s.k.
Dalbergsleden.

Huvudgata skall alltid förses med separat
cykelbana antingen på ena eller båda sidor.
Trafiken på huvudgatorna bör löpa smidigt
men kan på vissa avsnitt ha lägre hastighet
än 50 km/h.

Västerleden, Österleden, Västra

30-OMRÅDEN / LOKALGATOR

De gator som inte ingår i huvudgatunätet föreslås
i trafiknätsanalysen bli lokalgator där säkerhet och
framkomlighet för gående och cyklister bör vara
dimensionerande. Bilisternas anspråk på
färdhastighet får stå tillbaka bl.a. för de lätta
trafikanternas anspråk på att kunna korsa bilarnas
körbana säkert eftersom målpunkter ofta finns längs
båda sidor på alla lokalgator. Högsta tillåtna hastighet
30 km/h introduceras (alternativt bibehålls) och av detta
skäl införs begreppet 30-område. Dessa områden med
lokalgator omges av huvudgator som nås inom en radie
på max ca 400 meter.
Genomgående gatuförbindelser som medför risk för så
kallad smittrafik genom 30-område bör ses över i
samband med förändringar i huvudnätet.
Genomfartstrafik kan minskas eller elimineras genom
avstängningar, enkelriktningar och liknande fysiska
åtgärder i trafiknätet.
Inom 30-område är cykelnätet i regel på gata, vilket
tillgodoser trafiksäkerhetsanspråket.
Kartan biläggs generalplanen som ett instruktivt förslag.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Mariehamn har ett jämförelsevis bra nät
av gång- och cykelvägar. Stadsborna är
flitiga fotgängare och cyklister. En
komplettering och fortsatt utbyggnad av
gång- och cykelnätet är en av
generalplanens målsättningar och
överensstämmer med
trafiknätsanalysens resultat. Det bidrar till
att skapa attraktiva boendemiljöer och en
miljövänlig utveckling

På kartan redovisas med blå färg bef.
gång- och cykelvägar samt gångstigar.
Nödvändiga kompletteringar redovisas i
rött:

På 30-område är cykelnätet i regel på
gata. Till den delen är blå eller röd
beteckning en redovisning av nätets
struktur.

Mariehamn med över 900 invånare per
kvadratkilometer är en av landets tätast
bebodda städer. Det i sig behöver inte vara
något negativt, tvärtom. Den rimliga storleken
liksom överskådligheten gör det lätt att gå och
cykla i staden och ut ur den, ut i naturen.

NORD-SYDLIGA GÅNG- OCH
CYKELLEDER, förslag till kompletteringar
(röda markeringar)

Led 1 GC-väg mellan Stora gatan och
Hindersbölevägen på Österledens östra sida
och över Nabben och Hindersböle ängar (i
dag till stora delar gångväg), samt i söder
gångväg till Espholm.

Led 2 Gångväg från travbanan till
Bolstavägen och fortsättning som GC-väg till
Lagervägen. GC-trafikens säkerhet på
Parkgatan bör förbättras. I söder förlängs GC-
vägen från Lillängen till Sleipner.

Led 3 GC-väg från Skiljevägen längs
Strandgatan - Sonckstigen - Öhbergsvägen -
Ringvägen, gångväg från Genvägen söderut.
GC-trafikens säkerhet på Skiljevägen bör
förbättras.

Led 4 GC-väg längs Torggatan från Stora
gatan till Ålandsvägen och längs
Hantverkargatan - Ringvägen fram till
Genvägen. Mellan lederna A och B utbyggs
gångväg.

Led 5 GC-väg utbyggs längs Ålandsvägen
mellan Styrmansgatan och Stora gatan.

Led 6 o. 6B GC-väg längs Västra
Ytternäsvägens västra sida från Matrosgatan
till Lervik och vidare till Espholm.
GC-trafikens säkerhet på Östra
Esplanadgatan mellan Stora gatan och
Skillnadsgatan bör förbättras.

Led 7 GC-väg definieras längs Svibyvägen,
utbyggs genom Västra Klinten, längs
Neptunigatan mellan Västra Skolgatan och
Skillnadsgatan, längs Gnistvägen och
Segelmakargatan genom Västra Ytternäs
fram till Fiskarevägen.

Ålandsvägen kan med avseende på GC-
trafiken uppdelas i fyra avsnitt:

1 från Ålandsplan till
Styrmansgatan

2 Styrmansgatan - Stora gatan
3 Stora gatan - Skillnadsgatan
4 Skillnadsgatan - Öhbergsvägen

Avsnitten 1 och 4 i vardera ändan är
breda allégator där GC-trafiken leds
avskilt mellan träden och tomtmarken.
Avsnittet 3 är redan utbyggt med GC-väg
i form av en trottoar.
Avsnittet 2 utgör en del av den s.k.
centrumringen. Här saknas GC-väg.

BILTÄTHETEN

Antalet bilar på Åland och i Mariehamn 31.12.2003

Åland Per/1000 inv. Mariehamnper/1000
inv.
Personbilar 15194 577 5803 516
Bilar totalt 18667 709 6841 644

omfattar personbilar, paketbilar, lastbilar, specialbilar och
bussar

Biltätheten på Åland hör till den högsta i Europa.
Mariehamn har 10% lägre biltäthet än övriga Åland.
Trafikräkningar 1994-2002 visar att trafiken på stadens
huvudleder ökar successivt medan trafiken på nästan alla
räknade interna stadsgator anmärkningsvärt nog är
oförändrad eller har t.o.m. minskat.

1)

1)

ÅLANDSVÄGEN - stadens Akilleshäl

Södra staden beräknades rymma ca 4.600
invånare i delgeneralplanen från 1982. Av dessa
beräknades ca 3.200 ligga inom Västra
Ytternäsvägens upptagningsområde.
Denna markreservation och beräknade
folkmängd låg som grund för den trafiklösning
som antogs av stadsfullmäktige för innerstaden
med Ålandsvägen bibehållen som
huvudgenomfartsled. Inga markreservationer för
nya trafikleder från söder gjordes i
delgeneralplanen för innerstaden.
Idag bor ca 2.600 invånare i södra staden och av
dessa ca 1.400 inom Västra Ytternäsvägens
influensområde. De planerade bostadsområdena
på västra sidan av V. Ytternäsvägen beräknas
öka antalet invånare inom Västra Ytternäsvägens
influensområde till ca 3.000 inv. och södra
stadens folkmängd med ca 1.600 till 4.200 inv.
Med dessa bostadsområden kommer vi således
fortfarande att ligga under de folkmängder som
låg som grund för gällande trafiklösning i
innerstaden och från södra staden.

Trafiken som kommer att alstras av den av
Lemlands kommun planerade bebyggelsen inom
Järsö-Nåtöområdet söder om Mariehamn och
trafiken från ev. bostadsområden på Svinö och
Änglamarkerna är tillägg jämfört med gällande
delgeneralplaneroch bör inplaceras med rätt
tyngd i Ålandsvägens problematik. Centrumnära
boende har betydligt bättre förutsättningar att
skona trafikmiljön på Ålandsvägen än en mer
perifer bilberoende bebyggelse. En utbyggnad av
en bostadsö i Slemmern bör i detta perspektiv
prioriteras framför en utbyggnad på Svinö och i
Änglamarkerna.
Trafiknätsanalysen innehåller ingen ny länk från

ÖST-VÄSTLIGA LEDER, förslag till kompletteringar (röda markeringar)

Led A GC-led definieras fysiskt på Fiskarevägen och gångväg på Labbgränd, Tärnegränd och Skarvgränd,
gångväg i parkområde norr om Lillängen till led 1.

Led B GC-led definieras fysiskt på Skrakvägen och Knipgränd, gångväg i parkområde norr om Lindstigen till
led 1.

Led C GC-led definieras parallellt med Redaregatan och på Måsvägen, gångväg till och genom Östernäs och
längs Båtnäsvägen till

led 1.

Led D Gångväg från led A norr om Horelliområdet till Storbåtsvägen och från Östernäsvägen längs
Lövstrandsvägen till st randstigen led 1.

Led E Ny GC-led mellan Gnisten och Matrosgatan, längs Torggatan och Hantverkargatan samt
gångförbindelse mellan led 7 och 8.

Led F GC-led Skillnadsgatan mellan Neptunigatan och Havsgatan.

Led G GC-led längs Stora gatan från Havsgatan till Hamngatan.
Mittgångens ursprungliga raka linje över Ålandsvägen och mot Sundblomsskvären
Bör återställas.

Led H GC-led längs Nygatan från Östra Skolgatan till Ålandsvägen och från Torggatan till Österleden.

Led I GC-led längs Elverksgatan och fram till led 5, sammankopplingar mellan österledens östra och
västra GC-väg

Led J GC-led längs vägbanken över Svibyviken.

Led K GC-led längs Västra Stenliden.

Led L GC-led längs Bolstavägen.

Samtliga lätta trafikens passager över Ålandsvägen bör utformas möjligast trygga. Körhastigheten på
Ålandsvägen kan vara lägre än
50 km/h men trafiken bör löpa smidigt. Ålandsvägens korsningar med Styrmansgatan, Stora gatan,

Det har inte ansetts motiverat att i generalplanen föreslå utbyggnad av nya leder som alternativ till Ålandsvägen.
Det strider bl.a. mot målsättningen att skydda stadens grönområden.Torggatan mellan Ålandsvägen och Stora
gatan samt Skillnadsgatan i sin helhet reserveras dock avvikande från trafikanalysen som huvudgata för att
avlasta Ålandsvägen. I detta syfte är det också viktigt att på bästa möjliga sätt utveckla GC-förbindelserna från
Lotsgatans och Horelliområdets nya bostadsområden mot centrum.
I dagens urbandiskussion poängteras betydelsen av mångfunktionalitet och blandning av verksamheter, och att
även biltrafik hör till stadslivet. Den ortodoxa trafikplaneringen där alla trafikslag skall skiljas åt kritiseras på
samma sätt som den zonerade staden där arbetsplatser är åtskilda i en del av staden, bostäder i en annan, osv..

Trafikplaneringens uppgift är att balansera framkomlighet och hög trafiksäkerhet mot varandra.

ÖSTERLEDEN
Till skillnad från utredningen rörande Österleden som landskapsregeringen utfört föreslås endast en rondell (vid
Styrmansgatan). Rondellen vid Lagervägen lämnas bort. Strandgatan avslutas vid den utvidgadegravgården och
ansluts till Österleden via Villagränd. Grindmattesvägen leds till Österleden.

TECKENFÖRKLARING:

Infart
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TECKENFÖRKLARINGAR:

Bef. GC-väg / blandtrafik

Outbyggd / icke
färdigställd GC-väg / blandtrafik
på 30-område

Planskild korsning, bef.

Planskild korsning, planerad

Bef. Gångväg

Outbyggd gångväg

Nord-sydliga leder

Öst-västliga leder

1994 ----
1995 1500

1996 2700
1997 2600
1998 2000
1999 2450
2000 ----
2001 2950

2002 3100 1994 ----
1995 4300
1996 4700
1997 5000
1998 4550
1999 ----
2000 5600

2001 2550
2002 ----

1994 ----
1995 2300

1996 ----
1997 2100
1998 2300
1999 2200
2000 1400
2001 2150

2002 ----

1994 ----
1995 6500
1996 7700
1997 6000
1998 6540

1999 5450
2000 7700
2001 4750
2002 5700

1994 ----
1995 2250
1996 ----
1997 3100
1998 2750

1999 3100
2000 2600
2001 ----
2002 3100

1994 ----
1995 ----
1996 ----

1997 5100
1998 4400
1999 ----
2000 2000
2001 ----

2002 ----

1994 ----
1995 13200

1996 13500
1997 12100
1998 11900
1999 12200
2000 12000
2001 12800

2002 12100

1994 ----
1995 1200
1996 ----
1997 2100

1998 2050
1999 2150
2000 1600
2001 1650
2002 1700

1994 ----
1995 11900
1996 10600

1997 10600
1998 10600
1999 11700
2000 13118
2001 ----

2002 ----

1994 ----

1995 4300
1996 ----
1997 5100
1998 4200
1999 6250
2000 3800

2001 ----
2002 3300

1994 ----
1995 ----
1996 3700

1997 ----
1998 2500
1999 4050
2000 1600
2001 ----
2002 2300

1994 ----
1995 ----

1996 ----
1997 ----
1998 ----
1999 2600
2000 2900

2001 ----
2002 ----

1994 1500

1995 ----
1996 ----
1997 1200
1998 1250
1999 ----
2000 ----
2001 ----

2002 3000

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 3600
1998 3850

1999 3500
2000 ----
2001 ----
2002 2900

1994 ----

1995 ----
1996 9400
1997 8200
1998 8100
1999 9450
2000 7600
2001 ----

2002 8500

1994 ----
1995 2100
1996 3100
1997 2600
1998 2750

1999 ----
2000 ----
2001 ----
2002 2500

1994 ----

1995 1050
1996 1300
1997 1400
1998 ----
1999 ----

2000 ----
2001 ----
2002 ----

1994 ----
1995 2400
1996 3400
1997 2800

1998 2800
1999 3100
2000 3700
2001 2900
2002 32001994 ----

1995 ----
1996 ----
1997 8670

1998 12000
1999 ----
2000 ----
2001 ----
2002 10500

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 ----

1998 ----
1999 12000
2000 10800
2001 ----
2002 13000

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 5900

1998 ----
1999 5900
2000 ----
2001 ----
2002 ----

1994 ----

1995 1100
1996 ----
1997 1340
1998 1550
1999 1500
2000 1400

2001 1100
2002 ----

-

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 ----
1998 ----

1999 12000
2000 9500
2001 ----
2002 9800

1994 ----
1995 ----
1996 ----

1997 3450
1998 ----
1999 ----
2000 ----
2001 ----
2002 3500

1994 ----
1995 ----

1996 1600
1997 1650
1998 1700
1999 1700
2000 ----
2001 1700

2002 ----

1994 ----

1995 8800
1996 ----
1997 9500
1998 9600
1999 ----
2000 11000

2001 9500
2002 10000

1994 ----
1995 6400
1996 7200
1997 7300
1998 8500
1999 7600

2000 ----
2001 ----
2002 5500

1994 ----
1995 6500
1996 7650
1997 7450

1998 7700
1999 7450
2000 ----
2001 ----
2002 6800

1994 ----

1995 5300
1996 ----
1997 5300
1998 5100
1999 ----
2000 ----

2001 ----
2002 4500

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 ----

1998 ----
1999 1300
2000 ----
2001 1300
2002 ----

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 ----

1998 ----
1999 2850
2000 2700
2001 ----
2002 ----

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 ----
1998 ----
1999 1850

2000 ----
2001 ----
2002 ----

1994 ----
1995 2300
1996 ----
1997 1900
1998 1900
1999 ----

2000 ----
2001 ----
2002 1100

1994 ----
1995 ----
1996
1997 6600
1998 4250
1999 ----

2000 6600
2001 ----
2002 6200

----

1994 ----
1995
1996

1997 3000
1998 5800
1999 ----
2000 ----
2001 ----
2002 ----

----
----

1994 ----
1995
1996
1997
1998
1999 ----

2000 ----
2001 ----
2002 ----

----
----
1100
1200

1994 ----

1995 3750
1996
1997
1998

----
3050
2800

1999 3350
2000 3200

2001 2200
2002 2650

1994 ----
1995 10200
1996 9200
1997 8900
1998 9200

1999 9250
2000 ----
2001 ----
2002 9000

1994 ----
1995 ----
1996 ----
1997 ----
1998 ----
1999 12000

2000 13600
2001 ----
2002 12100

TRAFIKRÄKNINGAR 1994 -2002 1)

1)
Trafikräkningarna är utförda av landskapet trafikavdelning

TENDENS:
ÖKAD TRAFIK

MINSKAD TRAFIK

OFÖRÄNDRAD TRAFIK

STADENS ÄLDSTA BYGGNAD OCH GC-VÄG
TILL ÖSTERNÄS.

SKILLNADSGATAN
- EN AV STADENS HUVUDGATOR.



Förslag till
GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

PARKERINGSLÖSNINGAR
CENTRUMPARKERINGEN

Behovet av bilplatser ökar successivt i centrum.
Orsakerna till detta stegrade parkeringsbehov är att söka i ökad
verksamhet och ökat antal arbetsplatser inom centrumområdet samt
ökat allmänt bilinnehav. Härutöver tillkommer turismens inverkan och
därmed servicenäringarnas behov av extra parkeringsplatser under
sommarmånaderna.

Den lokala trafikkulturen, som innefattar att med minsta möjliga
inskränkningar tillåta biltrafik in i centrum har i samverkan med turismen
medfört att fordringarna på parkeringsutrymmen inom centrumområdet
är högt ställda.

UTBYGGNADSSVÅRIGHETER
En huvudmålsättning i generalplanen är att öka boendet i innerstaden och därmed även i centrum.
Bostadsbyggandet i centrum kompliceras emellertid av parkeringsfrågan.
Kravet på en bilplats per bostad innebär vid e-tal från 1.0 och högre att tomtens friytor äts upp av parkeringsytorna i
markplanet. Utan det gröna inslaget blir boendemiljön steril och saknar den charm ett småstadsboende förväntas innehålla.
Placeras bilarna som relateras till boendet under markplanet uppkommer stora kostnadspåslag på de redan relativt sett
höga markpriserna vilket underminerar bostadsbyggandet i centrum.

FRIKÖPSPLATSER
Staden har i flera årtionden tillämpat möjligheten att
fastighetsägare kan friköpa sig från skyldigheten att
anlägga bilplatser på tomt. Förfarandet förutsätter att
respektive tomt i stadsplanen har inskriven rätt till
sådant friköp, vilket i regel inte gäller bilplatser för
boendet. Områden där friköpta bilplatser kan
iordningställas definieras i stadsplan.
Friköpt bilplats får inte reserveras för enskild parkering.
Avgiften är tänkt att täcka kostnaderna för och driften
av iordningställd bilplats.
Hittills har drygt 300 bilplatser friköpts.

Kostnaderna för friköpsplatser varierar beroende på var
sökandens tomt är placerad och för vilket
byggnadsändamål friköp söks: kontor, affärer hotell och
dyl. å ena sidan och bostäder å andra sidan. Se karta
nedan. Högsta avgiften (13.100 euro) uppbärs för
tomter i centrum. För bostadsbyggande är
friköpskostnaden här dock betydligt billigare (5.000
euro). Följande prisnivå (9.100 euro) gäller för tomter
väster och norr om centrum. För bostäder gäller även
här en billigare taxa (5.000 euro). Därefter kommer ett
område med en halverad prisnivå vid Västerhamn
(4.500 euro, vilken även gäller för bostäder). Billigaste
priset (2.300 euro) uppbärs för övriga tomter i
rutnätsstaden oberoende om det gäller bostäder eller
kontor/affärer/hotell och dyl.

PARKERINGSANLÄGGNINGAR
Centrumområdet förutsätter möjligast smidig trafik vad gäller fotgängare, cyklister och biltrafik. Det skall finnas ett så stort
antal korttidsparkeringar som möjligt i gatuplanet, vilket förutsätter att de långtidsparkerade fordonen (huvudsakligen
inpendling från landsbygden) placeras i parkeringsanläggningar under jord.
Sedan flera årtionden tillbaka stöder staden underjordiska garageprojekt som kan komma att utgöra fungerande dela r i en
framtida underjordisk parkeringsstruktur.

CENTRUMPARKERINGENS UTVECKLING
Markens höjdförhållanden i centrum möjliggör
horisontella infarter från Österleden till en underjordisk
parkeringsstruktur. Tre infarter föreslås: vid
Självstyrelsegården, vid KK-huset /Nygatan och vid
Stadsbiblioteket/Styrmansgatan. Den första leder till
Sittkoffs garage inklusive utvidgning under angränsande
tomtmark samt med möjlig tunnel under Torggatan till
Nordeas garagevåning.
Den planerade infarten till KK-huset kunde samutnyttjas
för garage under Nygatan och Strandgatan jämte
angränsande tomter. Infarten till bibliotekets
garagevåning kan förlängas till ett garage under
Biblioteksplatsen varifrån förbindelse till Nyfahlers
garage och ett garage under Bussplan kan anordnas.
De underjordiska P-anläggningarna bör förbindas
sinsemellan så att en effektiv söktrafik under jord kan
skapas.

HAMNVERKSAMHETENS PARKERINGSBEHOV

Hamnverksamhetens parkeringsbehov baseras på de som reser med färjorna, de som arbetar på färjorna och de som väntar
på passagerare samt för befintlig och utökad landverksamhet i Västerhamn.
I anslutning till hamnområdet och inom intilliggande gatuområden finns drygt 300 parkeringsplatser.

En minimering av längsparkeringen på gatorna runt hamnområdet skulle för hamnens verksamhet förutsätta en ny parke ring
för ca 75 fordon. En dylik parkering kunde t.ex. utbyggas som ett parkeringsdäck över hamnområdet söder om
Vikingterminalen (ca 90 bilar). Tidigare har även diskuterats ett alternativ med en parkering insprängd i berget under
Sjöfartsläroverket (ca 300 bilar) med infart från Havsgatan.
En parkeringsgrotta i berget gör minst intrång i stadsbilden och kunde kombineras med ett befolkningsskydd. Däreft er
kunde tidsbegränsad parkering införas på vissa gatuavsnitt.

HAMNEN, MARIEPARK, ÅSS,
BADHUSPARKEN,
SJÖFARTSMUSÉET
En utökning av p-platserna i
anledning av det stora
parkeringsbehovet för hamnen och
en växande verksamhet i Mariepark
är nödvändig. Ett p-hus under
Lotsberget kunde vara en lösning.
Här finns redan reningsverkets
bergsrum som kommer att utvidgas.
En parkeringsgrotta under Lotsberget
skulle kunna utgöra ett alternativ till
ovan diskuterade utökning av
hamnparkeringen eller ett
komplement till den.

I norra hamnområdet finns
parkerings- och trafikproblem.
Strandpromenaden är smal och
ganska tungt trafikerad.
Verksamheten vid ÅSS erfordrar
både trafik och parkering.
Verksamheterna i samband med
Sjöfartsmuseet, Pommern och
Badhusparken är idag stora och
trafik- och platskrävande. Utökad
verksamhet är planerad.
Ett alternativ som bör utredas är att
under en del av Badhusparken
spränga in ett parkeringsområde.
Infart till detta kunde arrangeras
både från Norragatan (korsningen
med Havsgatan), från Neptunigatan
(uppfarten till Badhusberget) och
från Strandpromenaden. Denna
lösning kunde avlasta
Sjöpromenaden en del genom-
fartstrafik.

UTÖKAD VERKSAMHET I FÄRJHAMNEN OCH MARIEPARK
FÖRUTSÄTTER FLER PARKERINGSPLATSER.

FRIKÖPSAVGIFTER ENL.
BUDGETEN 2004



Förslag till

GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

GRÖNSTRUKTUR OCH TORG
I Mariehamn har den lummiga stadsgrönskan och de unika kulturlandskapen stor
betydelse för stadens karaktär och identitet. Stadsbornas hembygdskänsla bygger på
tradition, trygghet och trivsel som staden erbjuder sina invånare. Dessa betingelser
förstärks av den grönstruktur som skapar ramen för hela stadsbebyggelsen.
I Mariehamn byggs den säregna landskapsbilden upp av den karaktärsfulla topografin,
av havet som breder ut sig i vikarna på stadens båda sidor, av skärgårdsnaturen och
av den till stora delar bevarade trästadsbebyggelsen med tillhörande tomtgrönska.
Natur- och parkstråk binder samman grönytor och erbjuder möjlighet till aktivt
friluftsliv. Samtidigt utgör grönområdena ett viktigt ekologiskt nätverk för både djur
och växter.
Grönytorna presenteras enligt en indelning som gjorts utgående från grönytans krav
på skötsel. Under rubriken “Naturområden” beskrivs områden och landskap som till
sitt yttre är naturliga och som kräver tämligen litet underhåll. Under rubriken “Nord-
sydliga grönkorridorer” lyfts de områden fram som bildar gröna kilar och band
mellan parkerna och naturområdena. Under rubriken “Stadsparker och allégator”
presenteras de anlagda grönytor och den övriga stadsbildsmässiga grönska som
kräver betydligt mer skötsel. Under rubriken “Fickparker” initieras en idé att omforma
dels ett antal centrumnära brandgator och dels strategiskt belägna småparker i
ytterområdena till gröna oaser till nytta och nöje för alla stadsbor. Slutligen
dokumenteras under rubriken “Torg” befintliga och framtida platsbildningar.

A NATUROMRÅDEN (Se teckenförklaringen och numreringen på kartan)

1.
Området visar ett skyddsvärt landskapskomplex av strandäng-hage-löväng med vass utanför
strandängen, vilket är viktigt som strövområde och fågelbiotop.
2.
Ett unikt och skyddsvärt landskapselement som omfattar både en stenåker, berg, små mossar
och omgivande hällmarksskog.
3.
Området innehåller en anmärkningsvärd och skyddsvärd liten mosse och hällmarkskog.
4.
Nabbenområdet omfattar dels en rest av den artrika lund- och kulturmark som tidigare
dominerade Slemmerns västra och norra stränder och dels skyddsvärt strandområde.
5.
Området är höglänt och beläget på vattendelaren i området och utgör resten av skogen
mellan Klinten och Strandnäs/Nyängen.

SVIBY Å OCH APALÄNGENS STRAND

KASBERGET

ÖSTERBACKA

NABBEN

KLINTSKOGEN / NYÄNGSHÖJDEN

6.
Badhusberget är skyddsvärt och hör till de mest utnyttjade friluftsområdena i staden.
7.
Tullarns äng har ett nationellt och lokalt värde med tanke på växt- och djurvärld. Den lundartade slåtterängen invid strand har som landskapstyp ett oersättligt
kulturellt, historiskt och landskapsmässigt värde. Den vackra, öppna lundängen med iögonfallande rik vårörtsflo ra, fågelfauna och insektliv har en central betydelse
för stadens ekologi.
8.
Katthavet, den grunda saltvattensfladan som ligger mellan Tullarns äng och Lilla holmen, utgör en betydelsefull få gelbiotop.
9.
Ett berg av skyddsvärd skärgårdskaraktär finns söder om färjhamnen i väster. Naturen på berget är känslig, men vägar och stigar underlättar framkomligheten och
minskar slitaget. Dagbrottet skyddas.
10.
Från Tullarns äng i norr till Ytternäs i söder sträcker sig stadens till arealen största sammanhängande rekreations område. I denna skog varvas torr och frisk moskog
med karg hällmark. Små lövskogs- och kärrområden uppträder ställvis. I parkskogens sydvästra del finns stenåkrar o ch i närheten av dem finns rikligt med vackra
krypgranar. Genom området löper många upptrampade och några anlagda stigar och dessutom ett motionsspår. Idrottsplanerna och parkeringen bildar en glänta i
den enhetliga skogen.
11.
Grönstråket mellan Gröna Uddens camping och bostadsområdet Lillängen fortsätter längs Slemmerns strand ända ner t ill stadens sydspets på Espholm. Stranden
är långgrund, bosättningen ligger nära strandlinjen och växtligheten har förutsättning att vara lummig. Ytternäs strand har stort värde som rekreationsmark.
Områdets landskapsmässiga förtjänster förstärker behovet av skydd för området som erbjuder stadsbor en upplevels erik promenad längs Slemmern. För ti llfället
finns en smal strandstig utbyggd. Gångstigen har höjt strandens och hela Slemmerns betydelse för friluftslivet i Ma riehamn.
12.
I Ytternäs öppnar sig ett speciellt vackert och naturskönt landskap. Området som ibland kallas "Änglamarkerna" bes tår av omväxlande lövängs- och
jordbrukslandskap. "Änglamarkerna", som en estetiskt vacker och kulturhistoriskt intressant landskapshelhet m ed varierande natur och terräng, är oersättlig och
skyddsvärd.
13.
Espholms lövskogsängar, som är säregna för det åländska kulturlandskapet, har ett nationellt värde och ingår i Natu ra 2000 programmet. På Espholms yttersta
spets finns ett naturreservat, som ägs av landskapet Åland.

BADHUSBERGET

TULLARNS ÄNG JÄMTE VÄSTRA DELEN AV KATTHAVET

KATTHAVET, ÖSTRA DELEN

LOTSBERGET OCH STRANDEN NEDANOM "HORELLI"

KVARNBERGET / SÖDRA SKOGEN (INOM ÖSTERNÄS)

ÖSTERNÄS STRAND

"ÄNGLAMARKERNA"

ESPHOLM

B NORD-SYDLIGA GRÖNKORRIDORER (Se teckenförklaringen och
numreringen på kartan)

På grund av stadens smala och långsträckta form bildas naturligen ett antal nord-sydliga
grönkorridorer. Dessa grönkorridorer följer lätta trafikens huvudleder då de huvudsakligen rör sig
i grönområden och har därför nedan numrerats i enlighet med numreringen av den lätta
trafikens nord-sydliga leder. Sålunda fattas leden 3 i norra staden, leden 7 i norra och södra
staden och lederna 4 och 5 på hela sträckan eftersom de är mer eller mindre renodlade
gång- och cykelleder.

1. Österbacka - Nabben - Östra hamnen - Lilla holmen - Gröna Udden - Ytternäs strand -
Espholm
2. Norrböle - Snellmans åkrarna - Nabben - fortsätter längs grönkorridor 1
3. Tullarnas äng och Katthavet - Kvarnberget - Änglamarkerna - Espholm
6. Kasberget - Klintskogen/Nyängshöjden -Idrottssparken - Esplanaden - Lotsberget -genom
Västra Ytternäs - Lervik
7. Ceders - Fabriksgatan- Idrottssparken - Badhusparken
8. Sviby ån - Apalängan - Västra Klintens strand - Sjöpromenaden - Badhusberget - Västra
hamnen - Fiskehamnen - Lervik

C STADSPARKER OCH ALLÉGATOR

1.
De för Mariehamn karakteristiska esplanadanläggningarnas korsformiga utseende fastslogs redan i
den första stadsplanen som år 1860 utarbetades av arkitekt Chiewitz. Anläggningarna som än
idag utgör det viktigaste arkitektoniska elementet i staden är skyddsvärda. De mäktiga
esplanadanläggningarna har utgjort grundmotiv vid placeringen av de viktigaste offentliga
byggnaderna i staden.
2.
Trädplanteringar påverkar människans uppfattning om gatan, visar årstidsväxlingarna och inverkar
renande på stadsluften. Stadens lummiga allégator utgör en väsentlig och skyddsvärd del av det
historiska
Mariehamn och dess gröna karaktär.
3.
Stadshusbacken och Sundblomsskvären bildar en skyddsvärd östlig avslutning på lindesplanaden.
Platsen innehåller stadens äldsta parkplantering och fungerar som en viktig mötesplats för
stadsborna.
4.
Badhusparken är en omtyckt promenadpark, dess historia är fascinerande och omgivningen vacker

och speciell. Parken är skyddsvärd.
5.
Lilla holmen är en grön oas i centrum av Mariehamn. På holmen kan man bekanta sig med
fjäderfän och smådjur, bada året om och njuta av parknatur. Parken bör skyddas mot oönskade
ingrepp.
6.
Området som avgränsas av Nabben i norr och Lilla holmen i söder och ligger mellan Österleden
och Slemmern har utfyllts i flera omgångar. På den utflyttade strandlinjen har successivt en rad
aktiviteter etablerats. Hela området präglas av biltrafikens närhet och för tillfället slukar
parkeringsytor stora områden av det värdefulla strandområdet. Vid gästhamnen har i stadsplanen
avsatts två parker; Alexandersparken, som fungerar som parkering och Mariaparken, som
tills vidare består av ett vattenområde. Eftersom östra hamnområdet till stora delar utgörs av
fyllnadsmassor skiljerdet sig markant från de andra grönytorna och tillåter en urbanare
parkplanering.
7.
Området har fortfarande en maritim prägel även om fartygen ändrat form och utseende.
Museifartyget Pommern, Sjöfartsmuseet och ÅSS´ arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla
paviljong och traditionella verksamhet ger området en unik karaktär med internationell bärighet.
Sjöpromenaden och Hamngatan sammanbinder områdets olika delar. Färjhamnens långa tekniska
konstruktioner är småstaden Mariehamns janusansikte mot omvärlden.

ESPLANADANLÄGGNINGARNA

ALLÉGATOR

STADSHUSBACKEN OCH SUNDBLOMSSKVÄREN

BADHUSPARKEN (INKL. ENGELSKA PARKEN)

LILLA HOLMEN

ÖSTRA HAMNOMRÅDET

VÄSTRA HAMNOMRÅDET

(Se teckenförklaringen och
numreringen på kartan)

D FICKPARKER

Fickpark är en några 100 km² stor och tydligt avgränsad temapark.
I Mariehamns innerstad finns flera lummiga grönytor, f.d. brandgator, som i stadsplanerna
uppträder som parkmark, men som allmänt uppfattas som privat eller ovårdat område. Att utnyttja
dessa brandgator för att anlägga fickparker, som fyller upp mellanrum, förskönar stadsbilden och
gör staden intressantare och mera upplevelserik. Fickparker kan fungera som gröna oaser där man
kan vika in och koppla av, äta lunch, bara njuta av grönskan eller ta en promenad från en oas till
en annan. Fickparker kan också utnyttjas för le k eller fritidssysselsättning.

1. (Storängen kvarter 8)
Villaträdgården Tusenskönan är en befintlig inhägnad trädgård vid Nygatan 8. I trädgården hittar
man nytto- och prydnadsväxter i perennaplanteringar som är typiska för de gamla trädgårdarna på
Åland.
2. (Storängen kvarter 5)
3. (Storängen kvarter 2)
4. (Storängen kvarter 1)
Gustav Eriksons gård vid Norra Esplanadgatan 5 är en representationsträdgård där stadens och
landskapets gäster högtidligt välkomnas. Gården är en gemensam gåva till landskapet och staden,
där själva byggnaden underhålls av landskapet Åland och trädg ården av Mariehamns stad.
5. (Kvarnberg kvarter 1)
6. (Kvarnberg kvarter 2)
7. (Främmanberg kvarter 4)

VILLATRÄDGÅRDEN TUSENSKÖNAN

KVARTERET KASSÖRSKAN
KVARTERET APOTEKAREN
GUSTAV ERIKSONS GÅRD

KVARTERET SÖMMERSKAN
KVARTERET KONDITORN
KVARTERET MEKANIKERN

(Se teckenförklaringen och numreringen på kartan)

E TORG

1.
Stadscentrums allmänna rum: gator och torg, är stadens betydelsefullaste delar. Här rör sig
stadsborna ofta. Här utspelas de viktigaste dagliga scenerna, och här utformas höjdpunkterna
i stadens liv. Både praktiskt och symboliskt spelar torg och centrumgator en avgörande roll för
stadsmedvetenheten. Är dessa stadsrum vackra och trevliga, och har man många goda minnen
från dessa rum, avtecknar sig bilden av en god stad, som invånarna är glada och stolta över.
2.
Bussplanens och Biblioteksplatsens omgivande bebyggelse har successivt kompletterats med
polishus, Andelsbankens hus, biblioteket och Chipshuset samt som senaste tillskott Nyfahlers.
Platsen, vars inramning därmed är komplett, har förvandlats till ett långsträckt stadsrum.
Ambitionen i gällande stadsplan är att utforma Biblioteksplatsen till en fortsättning på Torggatans
centrummiljö. I detta syfte planeras en stor bilparkering under jord för att markplanet skall kunna
reserveras för ett bilfritt torg och entréplats till biblioteket. Byggnadsrätt och byggnadsyta för en
kiosk/restaurang i II-våningar på Biblioteksplatsen ingår i gällande stadsplan.

TORGET

BIBLIOTEKSPLATSEN

(Se teckenförklaringen och numreringen på kartan)

8. (Främmanberg kvarter 2)
9. (Främmanberg kvarter 1)
10. (Dalberg kvarter 2)
11. (Dalberg)
12. (Dalberg kvarter 6)
13.
Området gränsar till Redarevägen i söder, Galeasvägen i öster och Storbåtsvägen i norr.
14.
Området ligger mellan Lillängsvägens vändplan och strandparken.
15.
Parken ligger centralt i bostadsområdet.
16. , Hjortronstigen
Området utgör en del av gatuområdet mellan kvarteren 15 och 18.
17. Hindersböle, Blomstervägen
Området ligger i kvarter 8 invid Blomstervägen.
18. Stubben

KVARTERET SJÖFARAREN
KVARTERET NAVIGATÖREN
KVARTERET SKEPPARN
SJÖPROMENADEN-BADHUSPARKEN
"BADHUSGATAN"
REDAREGATAN

"LILLÄNGEN"

"HÄSTSKON"

DALBO

ÖSTERBACKA,

3.
Korsningsområdet kring Godbyvägen och Johannebovägen - Mellangårdsvägen är i planen avsatt
som område för stadsdelscentrum. Inom området kan en torgfunktion utvecklas.
4.
Området kring skolan, butiken, banken, församlingsgården samt Redaregatans entré kan utvecklas
till stadsdelscentrum.

JOHANNEBO

VÄSTERNÄS

8.
I stadsdelen Nyängen finns stadens begravningsplats som anlades år 1881. Begravningsplatsens
planering och skötsel handhas av Mariehamns församling. Platsen med sin

är en sann "minnenas trädgård". En sista utvidgning har beaktats i planen.
9.
Stadens bibliotek är beläget mellan två parker. Både biblioteksplatsen i väster och Stenparken i
öster ändrar karaktär när landskapets kongress- och kulturhus byggs på tomten bredvid.
Stenparken har utformats med kraftiga terrängformationer och upphöjda planteringsytor.
Biblioteksplatsen tjänar för tillfället som parkeringsyta men skall omformas till ett torg då plats för
fordonen reserveras under markytan.
10.
Lindans lekpark i stadsdelen Sveden utgör en integrerad del av områdets ursprungliga
stadsplaneidé. Område kan med blommande perenner och perenna gräs utvecklas till en fröjd för
ögat.
11.
I centrum av "Horelliområdet utbyggs en stadspark i form av ett triangelformat parkområde som
avgränsas av Redaregatan i söder, Segelmakaragatan i öster och Fyrvaktargatan i väster.
12.
Ett öst-västligt område i södra Västra Ytternäs egnahemsområde mellan Forellvägen i öster och
Lökskärsberget i väster avsätts som område för stadspark.
13.
I form av en grön ryggrad i Västernäs egnahemsområde reserveras ett nordsydligt område från
Östernäsvägen i söder till Ådgränd i norr som stadspark.
14.
Den del av stadsnäsets nordsydliga ås som ligger mellan stadsdelarna Dalbo och Kasberget och
avgränsas av Stenliden i söder och park i naturtillstånd i norr reserveras som en för stadsdelarna
gemensam central stadspark.
15.
Centralt i bostadsområdet föreslås en långsträckt stadspark mellan Knappelstensvägen i norr och
Bastuvägen i söder.
16.
Mellan stadsdelarna Johannebo och Hindersböle och avgränsat av Hindersbölevägen i söder och
fornminnesområdet i norr föreslås en till karaktären öppen stadspark.
17.
Stadsparken avgränsas av våningshusbebyggelsen längs Örtvägen i öster, Askuddsvägens
bebyggelse i väster, Lemlandsvägen i söder och Hindersbölevägen i norr.

BEGRAVNINGSPLATSEN

BIBLIOTEKETS NÄROMRÅDE

LINDANS LEKPARK (SVEDEN)

HORELLIPARKEN

VÄSTRA YTTERNÄS´ PARKOMRÅDE

VÄSTERNÄS´ PARKOMRÅDE

PARKOMRÅDET MELLAN KASBERGET OCH DALBO

JOHANNEBO (VÄSTRA)

JOHANNEBO (ÖSTRA, "SNELLMANS ÅKRARNA")

BACKEBERGS F.D. ÅKRAR
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Natur och hav i växelverkan.

Allégator är stadens signum.

Fickpark - maximalt innehåll på liten yta.

Stadens torg kan utvecklas.

ÅSS´PAVILJONG - VÄSTERHAMNS PÄRLA.



Förslag till
GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

SKYDDSVÄRD BEBYGGELSE

Byggnadslagen och byggnadsförordningen förutsätter att stadsplaneringen och byggnadslovgivningen särskilt
skall beakta att estetiska och kulturhistoriska värden inte förstörs (BL § 27 och 125, BF § 60).
Generalplan skall uppgöras som ledning för stadsplaneringen.
Som en väsentlig del av generalplanen ingår därför en redovisning av olika skyddsvärda byggda miljöer och
en inventering av det skyddsvärda byggda kulturarvet.

Redovisningen är indelad i fyra avsnitt: - bebyggelseklassificering
- skyddsvärda vägar
- arkitektoniska specialområden
- skyddsobjekt

BEBYGGELSEKLASSIFICERING

Stadens stadsbild är uppbyggd av områdesvisa särdrag som grundar sig på olika historiska och arkitektoniska
utvecklingsskeden.

( HI ) Kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull stadsbild
Inom detta område bör den äldre värdefulla bebyggelsen bevaras och nybyggnation ske med särskild hänsyn tagen till d en
kulturhistoriska stadsbilden.

( A ) Arkitektoniskt relativt helgjutna områden
Områden som bebyggts under kort tid och därigenom fått en enhetlig och tidstypisk prägel betecknas som A-område,
arkitektoniskt relativt helgjutet område. Här kan ogenomtänkta tillägg förstöra helhetsbilden.

( R ) Rehabiliteringsområden
Områden med motsägelsefull bebyggelse där stadsbilden kan förbättras genom nybyggnation betecknas R,
rehabiliteringsområde. Här bör nybyggnader omsorgsfullt anpassas till den traditionella stadsbildens karaktär.

Innerstaden
Kulturhistoriskt mest intressant och värdefull är den gamla rutnätstaden mellan Nygatan och Skillnadsgatan vars f orm härleder sig ur de
första stadsplanerna från åren 1860 och 1871.
Empirens öppna och luftiga stadsbild kan fortfarande avläsas i samspe let mellan allégator och trähusbebyggelse. D enna del av staden
utgör för de flesta själva sinnebilden av begreppet Mariehamn. En stor del av gatubebyggelsen är 100 år gammal.
Glesheten i områdets karaktärist iska bebyggelsestruktur utgör emellertid ett latent hot mot den harmoniska stadsbilden. Trycket på en
högre exploatering av tomterna än den ursprungliga har legat permanent över dessa tomter sedan 1960-talet. Nybyggnadsrätten är i
regel avsevärt mycket större än den befintliga bebyggelsen. Då är det av största vikt att det nya planeras så att särskild hänsyn tas till den
kulturhistoriska stadsbilden.
Ett väsentligt inslag i den historiska stadsbilden utgör segelfartyget Pommern som sedan 1953 är i stadens ägo.
Socishamnen och Ångbåtsbron är kulturhistoriskt värdefu lla hamnmiljöer.

Norra staden
Delgeneralplanen för norra staden upptar tre kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla områden:
Strandnäs gård, Ceders gårdsbebyggelse och "Henlings", vilka medtas i generalplanen.

Södra staden
Delgeneralplanen för södra staden upptar Västernäs gård som historiskt och arkitektoniskt värdefull bebyggelsehelhet, vilken medtas i
generalplanen. Östergårds bebyggelse som är av yngre datum upptas som B-objekt.

Efter andra världskriget börjar yt terom stadens kärnområde nya bostadsområden växa upp - Lindan, Berggatan, Badhusgatan,
Idrottsgatan, Nyängen, Ringvägen, Matrosgatan, etc. Dessa områden uppvisar idag en helgjuten och tidstypisk stadsbild. I nor ra stadens
delgeneralplan upptas de äldsta delarna av Klinten, Johannebo och Hindersböle samt bostadsområdet mellan Blomstervägen och
Örtvägen som arkitektoniskt hekgjutna områden, vilka medtas i generalplanen.
I södra staden medtas Västernäs enhetligt bebyggda egnahemsområde från 70- och 80-talet samt den arkitektoniskt helgjutna kopplade
egnahemsbebyggelsen öster om Granvägen i Östernäs under samma områdesbeteckning.

I centrum av staden och längs den gamla stadskärnans östra (Park- och Strandgatan resp.Hamngatan) har uppstått en
splittrad stadsbild. Inslag av traditionel l bebyggelse står s ida vid sida och i konfliktf ylld kontrast med en nybebygge lse som har avvikande
skala, form, materia l, placering och som sinsemellan uppvisar en disharmonisk totalbild.
Bebyggelsen längs Styrmansgatan och norrut vid Ålandsvägen upp mot Skarpansvägen samt mellan Strandgatan och Servicegatan är
med några få undantag sådan att en rehabilit ering kan rekommenderas. Speciellt viktigt är det att stadsbilden mot Slemmern och
Österleden omskapas på ett sätt som svarar mot det representativa läget. Även tomrum och ojämnheter i stadsbilden bö r rättas till.
Västernäs våningshusområde från början av 70-talet har en för Mariehamn stadskaraktär främmande bebyggelse. Befintl iga våningshus
kan med fördel påbyggas med takvåning under synligt tak. Stadsmässighet kunde åstadkommas med nya gatubyggnader och annan
förtätning.

Stadens färjhamn
Under snart 50 år har väs tra hamnen genomgått en oavbruten utbyggnadsprocess för en successivt växande färjtrafik. Trots att detta är
stadens viktigaste ansikte mot merparten av turisttrafiken har behovet av estetiska och stadsbildsmässiga kvaliteter inte i tillräcklig grad
uppmärksammats vid planeringen av byggnader och anläggningar på hamnområdet. Resultatet är i dag en hamn med god trafikkapacitet
men med föga genomtänkt stadsbild.

och västra kanter

SKYDDSVÄRDA VÄGAR

Som särskilt skyddsvärda byggda miljöer och objekt intas i planen tre vägavsnitt:

1. Östernäsvägen från Övernässtugan till Havsörnsvägen.

2. Den öst-västliga gångstigen nedanför Stadshusbackens planteringar.

3. En bit av Öfvernäs bys hamnväg till sjövistet vid Svibyviken

Vägen utgjorde i tiden enda landförbindelse mellan Öfvernäs och Ytternäs byar och är stadens äldsta stadsbyggnadselement sannolikt
med rötter i 1600-talet, men den kan också vara äldre. Det är viktigt att vägens geometri både horisontellt och vertikalt bevaras, vilket
också rimmar med vägens status av lokalgata genom Östernäs 30-område. För helheten och för att dämpa trafikens hastighet bör också
det norra avsnittet förbi Tullarns äng bevaras med sin vackra linjeföring (trots att vissa ombyggnader genomförts) .

Det är det enda bevarade avsnittet av byavägen från norr till Öfvernäs by som låg uppe på berget mellan stadshuset och Skillnadsgatan.

har bevarats i den nordsydliga esplanaden mellan Väktargränd och
Mekmattesgränd.

Dessa vägavsnitt bör skyddas i p lan, armaturen bör anpassa till resp. vägkaraktär och infoskyltar som berättar om vägens historia och
status uppsätts på lämpliga platser.

Övriga bevarade gamla vägsträckningar och stigar inom stadsområdet inventeras och bedöms ur skyddsvärdessynpunkt.

ARKITEKTONISKA SPECIALOMRÅDEN

Staden har fyra viktiga stadsbildsaxlar:
- de två korsande esplanaderna,
- affärs livets, kulturens och administrationens axel längs Slemmern samt
- färjhamnen och sjöfartskulturens axel vid Svibyviken.
Det är av betydelse att åtgärder i dessa arkitektoniska specialområden och på de tomter som inramar dessa utförs så att
stadsbilden förkovras och hänsyn tas till områdets huvudbyggnad eller stadsrumskaraktär. Speciell betydelse får de platser
där dessa axlar överlappar varandra, d.v.s. huvudesplanadens östra och västra avslutning samt området kring kyrkan. Här
bör planeringen syfta till att utforma platsens fysiska karaktär och dess inramning så att den motsvarar både
stadskaraktären och platsens arkitektoniskt och rumsligt viktiga funktion i stadskroppen.

Mariehamns första stadsplan ritades i början av 1860-talet med utgångspunkt i de då rådande empireidealen. Bland de viktigaste
karaktärsdragen var breda esplanader med inkomponerade offentliga byggnader. Det korsande esplanadsystem är sålunda Mariehamns
mest betydelsefulla stadsbildse lement - det utgör en oskiljaktig del av själva stadsplaneidén i Mariehamn.

Vid sidan av esplanaderna har det under årens lopp bildats andra betydelsefulla arkitektoniska specia lområden av största vikt för
stadsbildens kvalitet. Hit hör stadshuset, sjöfartsläroverket och lyceet på varsin kulle. Sjöfartsmuseet, Pommern, tullpackhuset,
packhusmagasinet jämte äldre hamnanläggningar bildar en arkitektoniskt- och kulturhistoriskt betydelsefull miljöhelhet med stort
symbolvärde.

Hamngatan och färjhamnen som utgör stadsfasad mot havet är ett särskilt viktigt specialområde.

Torggatan i egenskap av stadens viktigaste affärsgata och därmed något av stadens allrum bör ägnas speciell uppmärksamhet i
planeringen.
Självstyrelsegården och dess huvudbyggnad har i stadsbilden infört landskapets fysiskt mest påtagliga självs tyrelsesymbol men också en i
hög grad av vikande arkitektur. Här krävs samtidigt både en speciell hänsyn till bef. byggnad och anpassning till “Mariehamnskaraktären”
vid om- och tillbyggnader.

SKYDDSOBJEKT
Skyddsvärda byggnader indelas i tre grupper:

Arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefull byggnad, bör K-märkas.

Stadsbildsmässigt värdefull byggnad, bör K-märkas.

Byggnad som stöder stadsbilden, kan K-märkas

Bedömningskriterier för skyddsobjekt:
- autenticitet vad gäller arkitektonisk stil och material
- kulturhistoriskt värde
- teknisk kondition
- representativitet
- grad av unikum samt
- om objektet är en värdefull del av stadens och platsens kulturarv.

KATEGORI A

KATEGORI B

KATEGORI C

Då det berör bevarande av hela gårdsmiljöer kan det bli nödvändigt att freda tomterna från
nybyggnation. Om skyddsbestämmelse är oskälig (ex. sänkt byggnadsrätt) kan tomtägaren på anhållan
kompenseras. Byggnader och miljöer i kategori A kan skyddas i stadsplan eller i stöd av
byggnadsskyddslagen.

Berör frivilligt skydd av gårdsmiljöer och de viktigaste K-husen. Dessa gårdsägare kan erhålla viss
kompensation av staden genom en stadsplanering som möjliggör skälig nytta av tomtmarken.

.
Berör gårdsmiljöer och hus som i stadsplan kan K-märkas, dock utan särskild kompensation i stadsplan
eller på annat sätt. Gårdsägaren bör genom information och rådgivning förmås att frivilligt anhålla om
K-märkning. Smidighet från stadens sida iakttas vid stadsplaneändring, tomtindelning, och dylikt.

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRESLAGNA SKYDDSOBJEKT

RIKTLINJER:

FÖRFARINGSSÄTT VID K-MÄRKNING

Skyddsvärda byggnader Norra staden Innerstaden Södra staden Totalt
st st st st

Kategori A 8 94 17 119
Kategori B 14 25 21 60
Kategori C 2 33 - 35
K-märkta byggnader 7 106 6 119

333

I avsikt att förhindra en överexploatering av kulturhistori skt och arkitektoniskt värdefulla miljöer intas
följande riktlinjer och grundregler beträffande exploateringsgrad och kompensation vid K-märkning:
- Byggnader och hela gårdsmiljöer i kategori A (mest skyddsvärda) kan skyddas med stöd av
byggnadslagen eller byggnadsskyddslagen och med "tvingande bestämmelser" varvid tomtägaren kan
kompenseras.
- Byggnader i kategori B kan skyddas på frivillig väg varvid tomtägaren i viss mån kan kompenseras.
- Byggnader och gårdsmiljöer i kategori C skyddas utan kompensation.
- Den gällande regeln om att den totala exploateringsgraden på K-hustomter eller vid delning av
sådana tomter inte får överstiga 0.5 (K-hus plus nybyggnad) och med undantag för tomter vars
exploateringstal redan är större än 0.5 underställs en särskild utredning i avsikt att framta nya
principer för kompensation.

K-märkning är en rekommendation beträffande objekten i grupp A och B. K-märkning genomförs
genom avgiftsfri stadsplaneåtgärd på ägarens anhållan. I regel skall skyddsbestämmelse sammantaget
med övriga stadsplanebestämmelser vara skälig för tomtägaren men där så icke är möjligt kan
tomtägaren på anhållan kompenseras .

Samtliga objekt har fotograferats under perioden 2002-04 och ingår i "Sammanställning av
arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt K-märkta byggnader".

SKYDDSOBJEKTENDOKUMENTATION AV
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TECKENFÖRKLARINGAR:

Inom områd et börv id bygg nadsåt gärd
största häns yn tas t ill huvudbyggn adens
monu mental a arkite ktur oc h symb olvärde n.
Omgivande arkitekt ur bör u nderor dnas

huvudbyggnad eller kulturm inne.
Nyby ggnad bör ans luta på ett harmoniskt
sätt t i ll den tradition ella stadsbilden.

Torg eller aff ärsgata vars arkitekto niska
inramning är av stor betyde lse för
stads bilden.

Nyby ggnatio nen bö r utföras så att
rumsbildning en blir harmon iskt.

Färjhamnen.
Vid planering en av byggnader och

konst ruktioner bör b eaktas att dett a
är en av stad ens vik tigaste fasade r
mot h avet.

De bö r utform as så att d e e j
förtar småsta dskara ktären och ej
skymmer uts ikten fr ån stad en mot
havet.
På sik t börb efintliga byggn ader och

anläg gningar förkov ras vad gäller den
arkite ktonisk a kvali teten oc h stads bilden.

Espla nadern as arki tektonis ka inra mning
är av största betyde lse för stadsbi ldens
kvalit et.
Nyby ggnad bör anpassas t ill helhe ten
ochd en trad itionella stadsb ilden.

INNERSTADEN
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Cristescu Radu Constantin, infrastruktur på Åland

Stark konstaterar:

Cristescu framför på basen av ett projektarbete rörande ”Utveckling av infrastrukturen på Åland” en rad
förslag:
1) En ny ca 20.000 m² bussterminal bör byggas i området mellan Hotel Arkipelag och biblioteket: Separata

cykelvägar byggs längs bussrutterna 1-5 och rondellerna måttsätts efter 15 meters bussar.
2) Ett marincenter med hamn för små och mediumskepp byggs nära Hotel Arkipelag och med förbindelse

till Mariebad och Sjökvarteret. En specificerad rumsförteckning och förslag till lämplig fransk arkitekt
redovisas.

3) Ett kulturkomplex med mångfunktionell konstruktion med plats för 1000 platser byggs i samma område.
Komplexet skall innehålla 4-6 små biografer, restauranger, cafeteria och nattklubb. För ungdomar skall
det finnas plats med dataspel och alkoholfria diskotek. Ett representativt rum för politiska och sociala
tillställningar med möjlighet till olika typer av vernissager. En för ändamålet lämplig norsk arkitektbyrå
nämns.

4) Parkeringshus för 20-500 bilar bör byggas på tomma platser i centrum. Staden bör implementera
euronormer för bilens luftförorening fr.o.m. 2006.

5) Åland kan bli Skandinaviens centrum för handel med djupfrysta produkter. På Åland kan utvecklas en
speciell hamn för handel med och transport av djupfrysta. Inom flygfältsområdet bör byggas lager för
djupfrysta produkter. Flygfältet bör byggas om för att kunna ta emot stora och tunga transportplan.

Kommentar:  Förslagsställarens idéer är fördomsfria men känns också något överdimensionerade för Åland
och småstaden Mariehamn.

1 Bussterminalen administreras av landskapsregeringen. Idag är den inhyst i en lagerlokal (ca 200 m²)
invid bussplan. Bussterminalens placering har diskuterats genom åren. Det successivt minskade antalet
bussar och önskan att bibehålla ett nära avstånd mellan terminal och stadscentrum har resulterat i bef.
placering på bussplan. Platsen för den föreslagna placeringen av en ny bussterminal är upptagen av en
annan markanvändning. Trafiksituationen i Mariehamn är problematisk: trafiken på huvudlederna in till
staden ökar kontinuerligt beroende på att landsbygden blir alltmer bilberoende. I det perspektivet
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välkomnar staden att landskapsregeringen gör en kraftfull satsning på Ålands kollektivtrafik. Om och när
detta sker bör staden ställa nödvändig mark till förfogande.

2 MSF har idag en stor marina i Österhamn. En utfyllnad av strandlinjen (Mariaparken) enligt stadsplanen
skulle möjliggöra ytterligare utbyggnad av MSF:s landberoende verksamhet i linje med de framförda
idéerna. Ett eventuellt förverkligande av en bostadsö i vattnet nordost om bef. marina kan också
kombineras med hamnplatser för medelstora fartyg.
Ett nytt marinacenter vid Mariebad eller Sjökvarteret förordas inte.

3. Landskapsregeringen planerar ett mångkulturcentrum (KK-hus) invid Hotel Arkipelag, dock i en betydligt
mindre storlek än förslagsställarens mångfunktionshus. Ca 600 platser har ansetts fylla de åländska
behoven. Eftersom flygtrafiken är en flaskhals för landbaserade kongresser på Åland har behovet av
den planerade anläggningen ifrågasatts.

4. Staden har gått in för att lösa parkeringsproblematiken i centrum med underjordiska parkerings-
anläggningar. Parkeringshus, som även i storstäder ifrågasätts ur stadsbildssynpunkt, är inte aktuellt i
småstaden Mariehamn. Den tomtmark som skulle åtgå behövs för mer produktivt byggande: bostäder,
affärer, kontor, etc. Eu-normer för bilarnas utsläpp bör implementeras av landskapsregeringen.

5. Idén att göra Åland till ett nordiskt centrum för handel med djupfrysta varor är intressant men i detta
skede mer av näringspolitisk karaktär. Om tanken skulle visa sig ha bärkraft bör för ändamålet
nödvändig mark ställas till förfogande. Flygfältet ligger idag i Jomala.

Förslag:   Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Inkommen till    Stadsarkitektkontoret (6)   5.11.2004

TILL STADSPLANENÄMNDEN OCH STADSARKITEKTKONTORET

Ärende: Anmärkning mot och önskemål beträffande för slag till generalplan för
Mariehamn

Lägenhet: RNr 5 i Svinö by i Mariehamn ("Solskär")

1. ANHÅLLAN

Jag och min make anhåller hövligast om att planebeteckningen för Solskär
primärt ändras så, att fastighetens faktiska nyttjande och karaktär som fritidsfastighet inte
elimineras, och att vi således inte behandlas ojämlikt i jämförelse med andra innehavare
av fritidsfastigheter i den omedelbara omgivningen.

2. MOTIV

Det är med stor bestörtning jag kunnat konstatera, att min och min makes enda fritidsfastig
het enligt förslaget till generalplan för Mariehamn skall "konfiskeras" till rekreationsområde.

Detta kära sommarställe började mina föräldrar, Alfsol och Fjalar Häggblom, bygga upp för
mer än femtio år sedan. De kom till en karg, stenig och trädlös ö, men såg möjligheter
att med idogt arbete skapa ett sommarparadis för familjen och efterkommande. Träd
planterades, mylla transporterades för att anlägga buskar, blommor och allehanda växter
som tillhörde min mors stora intressen. Resurserna var begränsade, men
kompenserades med hårt arbete och en stark vilja.

Virke transporterades i små satser och under obekväma förhållanden, och under
hårt arbete skapades byggnader där familjen tillbringade alla barndomens somrar från
skolslut till skolstart. Fotspår från min barndoms fötter finns avgjutna i fundamentet till
flaggstången, som stått där i snart femtio år.

Allt detta skapade oförglömliga minnen och grundlade starka känslor för vårt
sommarställe.

Under min mors sista levnadsår uttryckte hon en stark vilja att jag och min man skulle lösa
in sommarstället för att vidare förvalta denna för henne och oss så kära egendom.

Vi övertog sommarstället 1989 och började i långsam takt renovera storstugan, såväl
invändigt som utvändigt. För tre år sedan förnyades taket och eldtagning bekostades
också vid ungefär samma tidpunkt. Min man, som pensioneras år 2005, har under lång tid
planerat för fortsatt renoverings och/eller nybyggnadsarbete, och dragit upp riktlinjer för
framtida åtgärder. Han har i lyriska ordalag berättat vad vi skulle göra där under vår
pension för att upprätthålla en idyllisk rekreationsplats för oss, våra barn och barnbarn med
familjer. Förra veckan blev dock jag och min man chockade då vi av en händelse fick
kännedom att vårt sommarställe i praktiken skall "konfiskeras" för att användas som
allmänt rekreationsområde.
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I skrivande stund är jag fortfarande chockad över att någon bakom vår rygg tillika med
våra framtidsplaner planerat att "konfiskera" detta ställe utan vår vetskap. Vi kan inte annat
förstå än att ett misstag torde ha begåtts vid handläggningen av detta ärende, och vi bet
därför stadsplanenämndens/stadsstyrelsens medlemmar betänka, att denna lilla holme nu
utnyttjas som rekreationsplats för en familj på ca 10 personer, varav en del är bosatta i
Mariehamn. Området är dessutom vårt enda ägandes fritidsområde och något alternativ att
bygga upp något nytt står inte till buds.

Utgående från likställdhetsprincipen borde samtliga fritidslägenheter i området behandlas på
samma sätt. Därför anhåller vi att stadsplanenämnden/stadsstyrelsen omprövar beslutet
och att lägenheten klassificeras på samma sätt som övriga lägenheter på Espholm, Svinö
och Styrsö.

I Mariehamn den 5 november 2004

Högaktningsfullt,

Gudrun  Widman Daniel Widman, enl. uppdrag
Svedenvägen
22320 Ödkarby

Stark konstaterar:

Berör beteckningen på lägenheten Rnr 5 på Svinö.
Hänvisande till beteckningen på motsvarande bebyggda fritidslägenheter önskas beteckningen R,
rekreationsområde ändrad till R-3, efter ändamålsenlighetsprövning av stadsstyrelsen kan enstaka
bostadstomt eller fritidsparcell utbrytas.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Förordas.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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            Till stadsstyrelsen i Mariehamn

                                                                                  15. 11. 2004

Jag upptäcker att mitt hem i Västra Yttemäs (Ytternäs by RN 13, objekt nummer 42) förekommer
bland de byggnader som bör k-märkas i förslaget till ny generalplan för Mariehamn. Detta har
skett utan mitt tillstånd och är rätt förvånande då stadsplanen för tomten är ny och jag redan då
tackade blankt nej till k-märkning. Jag kan sköta om byggnaden utan övervakning från museibyrån
och yrkar följaktligen på att objektet stryks.

Mariehamn den 12 november 2004

Stark konstaterar:

Berör beteckningen B på befintlig bostadstomt på lägenheten Ytternäs by RNr 13, objekt 42 i Västra
Ytternäs. Beteckningen önskas struken då den tillkommit utan ägarens tillstånd.
Beteckningen B står för ”stadsbildsmässigt värdefull byggnad; bör K-märkas”. Objektet ingår i
”Sammanställning av arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt K-märkta byggnader” i
generalplanens bilagedel. Sammanställning av dessa objekt skall närmast betraktas som en katalog.
I plandelen (sid. 170) beskrivs förfaringssätt vid K-märkning: K-märkning är en rekommendation beträffande
objekten i grupp A och B. K-märkning genomförs genom avgiftsfri stadsplaneårgärd på ägarens anhållan. I
regel skall skyddsbestämmelse sammantaget med övriga stadsplanebestämmelser vara skälig för
tomtägaren men där så icke är möjligt kan tomtägaren på anhållan kompenseras.
Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning  har byggnaden sådant värde att den bör kvarbli i
sammanställningen.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Till Mariehamns stad
Stadsarkitektkontoret Ärende: Generalplanen

Efter att ha tagit del av den utställda generalplanen för Mariehamn vill jag härmed komma med
några kommentarer och synpunkter.

Visionerna är högtställda och fina och de vackra orden i texten skulle man mer än gärna vilja tro på,
men verkligheten brukar vara helt annan.

" Det nya som byggts i innerstaden under de senaste decennierna har anpassats till den traditionella
stadsbilden, stadens särart och identitet har bibehållits och utveckalats" Stämmer inte;
oproportionerligt stora hus i avvikande stil har byggts bredvid små gamla trähus. Gamla vackra
trähus har fått ge plats åt fula packlådor och dylika. T.ex. Arkipelag, Självstyrelsegården, Ömsen,
Miranda tomten osv.

'för att stadens landområde skall kunna utnyttjas effektivt och räcka till måste staden förtätas och
alltfler bostäder byggas i flerfamiljshus"
Varifrån kommer detta skriande behov av bostäder när stadens invånarantal ökat endast med ca
2000 personer på 30 år, inberäknat gränsjusteringen mot Jomalå.
Att bygga en bostadsö i Slemmern är att ingripa sig på den maritima naturen på ett katastrofalt sätt.
På Åland är avstånden korta och alla människor vill inte bo i staden. Har man helt glömt bort den
levande landsbyggden och skärgården, eller är det meningen att de skall avfolkas och att alla skall
flytta till Mariehamn?

"Stora ansträngningar har ägnats åt den estetiska utformningen av innerstadens gatubilder" Vilka
gator är de fråga om? Mig har dessa åtgärder gått helt förbi. Torggatan är opersonlig och tråkig=
stillös. Havsgatan, huvudinfarten till staden, håller på att förstöras. Hörnet Storagatan-Havsgatan
har staden själv förstört och senaste tillskottet i förstörningen är en röd lada (privat), söt i för sig,
men passar absolut inte mitt bland stadsvillor. Flera avvikande projekt är planerade vid samma gata
trots att Havsgatans estetiska och harmoniska utseende borde vara av större betydelse som en första
bild av staden. Det första intrycken är ofta de avgörande.

"I visionerna sägs det bla att staden är berömd för sina vackra och fantasifulla parker. " Det här
väntar jag mig mycket av. Har personligen påpekat till staden om planteringarna / parkerna samt om
skötseln av dem, där det ännu finns en hel del att önska.

" Staden har ett behagligt tempo. Mariehamn är en utpräglad fo jängar- och cykelstad. "

Hur skall detta gå till när Mariehamn redan är landets biltätaste stad. En verklig utmaning som låter
som en saga. Hoppas den bli sann.
Sid 2
"I Mariehamn har den lummiga stadsgrönskan en stor betydelse för stadens karaktär och identitet
och erbjuder möjlighet till aktivt friluftsliv"
Nu planerar man att ta bort en vacker och välskött oas mitt i staden genom att bygga KK-huset på
Minigollbanans plats. En oas om någon som fyllt sin funktion och som varit flitigt frekventerad av
både mariehamnare och gästande båtfolk från tidig vår till sent på hösten. Ännu är det inte för sent
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att flytta det planerade KK-huset närmare biblioteket och anpassa stilen till biblioteksbyggnaden
och sammankoppla husen. Då kunde man börja tala om ett mångkulturhus.

" Ett lägre exploateringstal används på tomter där särskilda skäl såsom hänsyn till stadsbilden eller
skyddsobjekt talar fir. " Hur skall detta förverkligas när byggnadsrätter tillåts att flytta kors och
tvärs. Staden själv har i vissa fall totalt struntat i både hänsyn och särskilda skäl. Mirandatomten är
ett skräckexempel på överexploatering i avvikande stil mot den omgivande bebyggelsen (bla k-
märkta trähus). Fortsatta planer finns i samma stil längs Havsgatan, där det bla finns 3 stycken s.k.
Kaptenshus i rad och som igen föreslås att skall kmärkas. OBS k-husen skall räknas som
skyddsobjekt. Vill gärna veta vad en k-märkning enligt den nya generalplanen skall skydda emot.

"Trafiken" öppna ett sammanhängande nät av öst-västliga och nord-sydliga leder så att trafiken
skall få goda valmöjligheter"
Trafiken från västrahamnen bör kunna ledas både längs Skillnadsgatan, som är en bred gata och
längs Havsgatan. Parkgatan bör öppnas för trafiken för att lätta på trycket både från Östernäs och
från hamnen. Att bredda Parkgatan med någon meter österut betyder inte att
Sid 3
man förstör Tullarnsäng. Tvärtom kan man göra slänten mot Tullarnsäng mycket vackrare än
den är idag.
Sjöpromenaden kunde få en gångbana på östra sidan med vackra lyktor och trevliga bänkar att
sätta sig på.

"Staden vill höja profilen vid vissa gator" t.ex genom ombyggnad av befintliga "taklösa byggnader"
Glädjande att höra, men hur är det möjligt att man samtidigt låter förstöra andra gators utseende.
Och hur går KK-husets "packlådor" ihop med detta?
Trottoarerna kunde vara mycket vackarare med lite färginslag. Allt behöver inte vara enfärgat grått
och trist.

"Meningen med utställningen är att engagera och involvera dig i planförslaget samt att motivera dig
att ge oss dina synpunkter."
Med o.v.n. vill jag bidra till utveckling av en både vackrare och bättre stad för alla.
Bifogar 8 st bilder.

Högaktningfullt
Paula  Hansen  Havsgatan 18 22100 Mariehamn

Stark konstaterar:

Paula Hansen (PH i fortsättningen) anför en rad kritiska åsikter rörande stadsbildsfrågor och parkskötsel,
dock endast få ändringsförslag.
1 PH anser att det är fel att säga att det nya som byggts i innerstaden under de senaste

decennierna har anpassats till den traditionella stadsbilden, stadens särart och identitet har
bibehållits och utvecklats. Som exempel på motsatsen anför hon Arkipelag, Självstyrelsegården,
Ömsen och Miranda-tomten.
Kommentar:  Dessa exempel är från 70-talet. Miranda-tomtens bebyggelse från år 2000 är en
hörnbyggnad som är anpassad till karaktären hos närbeläget hörnhus. Vissa av husets detaljer kunde
förvisso ha varit vackrare.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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2 PH undrar varifrån stadens skriande behov av bostäder kommer då stadens invånartal stigit med
endast 2000 på 30 år.
Kommentar:  Invånarantalet har stigit med drygt 1300 på de senaste 30 åren. Det största behovet
av bostäder beror på att den genomsnittliga hushållsstorleken under 30 år minskat från 2.49 till
2.07.Denna förändring plus det ökande invånarantalet har skapat ett behov av drygt 1300
bostäder. Skulle boendetätheten bibehållits på 1975 års nivå hade behovet varit ca 560
bostäder. Den minskade genomsnittliga hushållsstorleken har i sig ökat bostadsbehovet med 132 %.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

3 PH frågar sig om det är meningen att Ålands landsbygd och skärgård skall avfolkas och alla skall
flytta till Mariehamn.
Kommentar:  Flera av Ålands kommuner växer befolkningsmässigt snabbare än staden.
Mariehamn liksom andra kommuner vill kunna bereda plats för sitt födelseöverskott och för dem som
önskar bosätta sig i kommunen, vilket framgår av förslaget till generalplan.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

4 PH har inte uppfattat att ”stora ansträngningar” har ägnats åt den estetiska utformningen av
innerstaden gatubilder? Som exempel på motsatsen nämner hon Torggatan och Hamngatan. Den
förra är enligt PN tråkig den senare håller på att förstöras bl.a. genom ett nytt uthus och Mirandatomtens
bebyggelse.
Kommentar:  Vi utgår från att PH menar Torgatan i centrum. Här verkar liksom i alla stadscentra
stora förändringskrafter. Ändå har tre hus k-märkts. Befintliga hus har ombyggts och anpassats
(ATC), missprydande hus har rivits och nya anpassade uppförts (NORDEA). Staden har satsat
målmedvetet på att skapa goda fotgängarmiljöer och underjordiska parkeringar.
Havsgatan, vid vilken PH bor, har berörts under punkt 1. I stadsplanen från 70-talets början
förutsattes det mesta av bebyggelsen längs gatans västra sida riven. Enligt gällande
delgeneralplan och genom olika stadsplaneåtgärder kan bebyggelsen kvarstå. Stadsplanen för
hotell Adlon har ändrats så att de tidigare planerade höga byggnadsmassorna mot Havsgatan utgått.
Det nya uthuset vid havsgatan har sin like på hörntomten Norragatan-Havsgatan. De har olika
uttryck beroende på den stora åldersskillnaden.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

5 PH väntar sig mycket av visionstexten: ”Staden är berömd för sina vackra och fantasifulla parker”.
Hon är missnöjd med dagens parkskötsel.
Kommentar:  Det finns väl all anledning då att ha en högt ställd vision om hur det borde vara?
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

6 PH anser att följande visionstext låter som en saga: ”staden har ett behagligt tempo. Mariehamn är en
utpräglad fotgängar- och cykelstad.”
Kommentar:  Biltätheten är mycket hög på Åland men något lägre i Mariehamn. Trafikräkningar
visar att den interna trafiken i staden under de senaste åtta åren inte ökat och på flera gator t.o.m.
minskat. Staden har redan ett relativt bra GC-nät. Målsättningen är att bygga ut GC-nätet så att
den lätta trafiken kan röra sig säkert och med många valmöjligheter vad gäller bekväma rutter i och
genom staden. Det är ett av de viktigaste sätten att stävja onödig biltrafik.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

7 PH anser att det är fel att placera KK-huset i en vacker och välskött park och på minigolfbanans
plats.
Kommentar:  KK-huset planeras av landskapsregeringen på basen av en nordisk inbjuden
arkitekturtävling. Huset har av funktionella skäl ansetts behöva ligga så nära hotell Arkipelag som
möjligt. Vid ett förverkligande av KK-huset  ämnar staden upplåta ny mark i närheten för minigolfen.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

8 PH hävdar att staden tillåtit byggnadsrätter att flytta kors och tvärs och att staden struntat i både
hänsyn och särskilda skäl vid fastställandet av exploateringstal. Som exempel nämns ånyo
Miranda-tomten vid Havsgatan.
Kommentar:  Staden har regler för överflyttning av byggnadsrätt vilka tillämpats huvudsakligen vid K-
märkning (Villa Julius och Nylundska gården).
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Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

9 Miranda-tomten och två av de tre tomterna med s.k. kaptenshus vid Havsgatan ingick i stadsplanen från
början av 70-talet i en stor hotelltomt. All  bebyggelse skulle rivas och exploateringstalet var 1.0. Genom
senare stadsplaneläggning har flera av de berörda husen K-märkts eller givits möjlighet att kvarstå.
E-talet på Miranda-tomten har sänkts till 0.62 och byggnadsrätten har placerats i två byggnadsytor för
anpassning till rytmen i befintlig gatubebyggelse. Se vidare under punkt 1.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

10 PH citerar ur avsnittet om trafik ”öppna ett sammanhängande nät av öst-västliga och nord-sydliga
leder så att trafiken skall få goda valmöjligheter.” Därefter föreslås att trafiken från Västerhamn bör
kunna ledas längs Skillnadsgatan och Havsgatan samt att Parkgatan bör öppnas för genomfartstrafik.

 Ett intrång med några meter i Tullarns äng kan göra denna del av parken vackrare.
Kommentar:  Citatet gäller gång- och cykeltrafiken och är ologiskt i sammanhanget. Skillnadsgatan
och Havsgatan ingår i planförslaget som huvudleder från Västerhamn. Parkgatan har diskuterats i
STN men inte föreslagits som huvudgata. Motivet är att Östernäsvägen enligt Trafiknätsanalysen
inte skall vara genomfartsled för trafik från Ytternäs och Järsö-Nåtöområdet. För Östernästrafiken
bör Skillnadsgatan-Torggatan framhävas som huvudled. Parkgatan utgör en del av den nordsydliga
GC-leden nr. 3. Om Parkgatan skulle ändras till huvudgata måste för GC-trafiken avsättas särskilt
utrymme vilket ökar behovet av att gå in i Tullarns äng. En breddning av Parkgatan förutsätter
rivning av Övernässtugans äldsta 1700-talsdel alternativt att en ny väg öster om detta
museiområde anläggs inne i Tullarns äng. I norra ändan måste en förlängning av Parkgatan fram
till Stora gatan föras runt Ålands museums tomt med stora ingrepp i parkmiljö som följd.
Om Parkgatan skulle bli huvudled för genomfartstrafik skärs innerstaden av från strand- och
parkmiljö även på detta avsnitt, som i själva verket är det enda som idag inte bildar buffert
mellan innerstaden och Österhamn.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas. I anledning av TN:s förslag att Parkgatan skulle öppnas som
en avlastningsgata för norrutgående trafik för boende bedömmer STN att Torgatan mellan Skillnadsgatan
och Stora gatan är tillräcklig för genomfartstrafik.

11 PH föreslår att Sjöpromenaden kunde få en gångbana på östra sidan med vackra lyktor och
trevliga bänkar.
Kommentar:  Sjöpromenaden skall inte planeras för genomfartstrafik (huvudgata) utan ha status av
lokalgata med karaktär av just sjöpromenad. Biltrafikens hastighet begränsas till högst 30 km/h.
En gångbana på östra sidan förutsätter omfattande schaktningsarbeten i den branta slänten.
Stödmurar måste sannolikt uppföras och många träd fällas.. Enligt stadsarkitektkontorets
uppfattning skulle en sådan åtgärd inte vara ägnad att öka trivseln på Sjöpromenaden.
Sjöpromenaden är i generalplaneförslaget reserverad som en del av den nordsydliga gång- och
cykelleden nr.8. Utformningen är en detaljplanefråga.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

12 PH anser att stadens ambition att genom ombyggnad av befintliga ”taklösa” byggnader anpassa dem till
den traditionella stadsbilden inte rimmar t.ex. med KK-husets ”packlådor”.
Kommentar:  KK-huset planeras av landskapsregeringen och staden har haft föga eller inget
inflytande på den processen. De finska och svenska huvuddomarna i arkitekttävlingen rörande KK-
huset ansåg att projektet primärt borde anpassas till Arkipelag och Självstyrelsegårdens arkitektur.
Stadsarkitektkontoret har på olika sätt meddelat avvikande åsikt rörande det planerade KK-husets
stadsbildsmässiga framtoning.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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OBS !
BILAGORNA ÄR IDENTISKA MED DEN TIDIGARE SYNPUNKTEN FÖRUT UTOM  KARTAN SOM ÄR
BIFOGAD PÅ FÖLJANDE SIDA  (stadsarkitektkontorets kommentar)
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ÖSTERLEDEN JÄMTE ANSLUTNINGAR

Stark konstaterar:

OY Teboil Ab genom Anders Holmberg anser med tanke på trafikkapacitet och –säkerhet att Österleden bör
förses med separata körfiler till servicestationerna, samt att Villagränds anslutning till Österleden och
Strandgatans anslutning till Grindmattesvägen bör bibehållas. Det sistnämnda för att bl.a. underlätta
servicestationernas kundtrafik från Eckeröhållet.

Rundbergs Bil & Service Ab och Ab Mariehamns Parti genom Kenneth Neovius framhåller sammantaget i
olika yttranden att
- en rondell bör placeras vid Lagervägens anslutning,
- en rondell bör placeras vid servicestationernas anslutning,
- Grindmattesvägens anslutning till Sjukhusvägen bör bibehållas samt att
- Strandgatans förbindelse med Grindmattesvägen inte får brytas utan kvarstå som långsamgata.

Lars Lönnqvist (bilaga till ovan) framhåller med hänvisning till tidigare utlåtanden i ärendet att
- Grindmattesvägens anslutning till Sjukhusvägen och Strandgatan bör bibehållas
- en lösning med rondell vid Lagervägen enligt skiss 17.02.2004 kan godtas om status quo inte är

möjligt.

Kommentar:  Generalplaneförslaget möjliggör rondell vid Lagervägen samt en gemensam anslutning för
berörda servicestationer till Österleden. Denna anslutning kan vid behov utformas som en rondell, vilket bör
anges på trafikplanen (se Starks förslag 17.02,2004 alt. A och B).
Grindmattesvägen är klassad som lokalgata. Anslutningen mot Sjukhusvägen skall inte tas bort enligt
planen, vilket föreslås förtydligat med en  anslutningsanvisning på Sjukhusvägen.
I södra ändan föreslås Grindmattesvägen ansluten till Österleden i en rondell vid Lagervägen.
Strandgatan föreslås bruten vid Hotell- och restaurangskolan för att möjliggöra en maximal utvidgning av
gravgården. Trafik från Eckeröhållet via Grindmattesvägen och Strandgatan till servicestationerna är inte
önskvärd. Sådan trafik hör hemma på huvudvägarna. Att bibehålla Strandgatan som långsamgata (20 km/h)
för tung trafik till byggvaruhuset eller servicestationerna är motsägelsefullt.. Långsamgata tillämpas på gator
där man så mycket som möjligt vill eliminera genomfartstrafik. Långsamgata görs därför osmidig för
genomfartstrafik och är därför olämplig att trafikera med bl.a. tunga fordon. Trafiken till dessa nämnda
målpunkter skall ledas på huvudgata.

Förslag:   Synpunkten antecknas. Rondellsymbol inritas vid servicestationerna på Österleden (trafikkarta
Infarter/huvudleder). En anslutningsanvisning införs på Sjukhusvägen vid Grindmattesvägens norra
anslutning. I övrigt ingen åtgärd.

Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Bro till Lilla Lökskär, Tore, Börje och Yngve Hägerstrand

Stark konstaterar:

I yttrandet framhålls att man motsätter sig
- K-märkning av ladugård
- att en gångstig och bro planeras till Lilla Lökskär.
Som motiv framhålls att en K-märkning kan medföra orimliga kostnader. En bro till Lilla Lökskär står enligt
Hägerstrands i strid med olika domstolsutslag och förslaget att skydda naturen på ön eftersom allmänhetens
tillträde dit skulle medföra liknande ordningsproblem som på andra stadens friluftsområden (Lilla holmen och
Järsö).
En strykning av bron ur generalplanen skulle innebära att stadsplan för Hägerstrands markområden
småningom kunde fastställas.

Kommentar:  Ladugården är upptagen som objekt 35 i kategori B inom stadsdelen Västra Ytternäs.
Beteckningen B står för ”stadsbildsmässigt värdefull byggnad; bör K-märkas”. Objektet ingår i
”Sammanställning av arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt K-märkta byggnader” i
generalplanens bilagedel. Sammanställning av dessa objekt skall närmast betraktas som en katalog.
I plandelen (sid. 170) beskrivs förfaringssätt vid K-märkning: K-märkning är en rekommendation beträffande
objekten i grupp A och B. K-märkning genomförs genom avgiftsfri stadsplaneårgärd på ägarens anhållan. I
regel skall skyddsbestämmelse sammantaget med övriga stadsplanebestämmelser vara skälig för
tomtägaren men där så icke är möjligt kan tomtägaren på anhållan kompenseras.
Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning  har byggnaden sådant värde att den bör kvarbli i
sammanställningen.

I gällande delgeneralplan för södra staden ingår en bro till Lilla Lökskär. Bl.a. med detta som underlag har
staden år 1997 inköpt södra delen av ön. I föreliggande generalplaneförslag är stadens område och en del
av de privata markerna avsatta som naturskyddsområde. Resten är en privat bebyggd parcell.

Liksom många andra naturskyddsområden i staden skall allmänheten ha tillträde hit. På alla allmänna
områden, det må gälla gator eller parker skapar enstaka medborgare ordningsproblem. I ett civiliserat
samhälle avstängs för den skull inte alla samhällsmedborgare från att vistas på dessa platser. Södra staden
kommer att växa med ca 2000 invånare. Behovet av allmänna rekreationsområden kommer därför att öka.
Det finns således ett stort socialt behov att göra Lilla Lökskär lättillgängligt för de boende. Självklart skall de
begränsningar fågelskyddet uppställer mellan 1.4-15.7 beaktas. Det är missvisande att jämföra Lilla holmen
och stadens fritidsområde på Järsö med Lilla Lökskär vad gäller risk för ordningsproblem. Uppsikten över
dessa områden är begränsad. På Lilla Lökskär finns en säsongbostad och vid den blivande broentrén finns
fast bosättning.
De domstolsutslag som nämns i yttrandet torde beröra ett tidigare vattenskifte. Enlig byggnadslagen har
kommunen s.k. planeringsmonopol. Det är upp till stadens beslutande organ att bestämma över
markanvändningen i kommunen.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.

Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Refererande till tidigare skrivelse gällande Storängen 1 tomt nr 18

Beteckningen A borde ändras så att möjlighet att bygga servicelägenheter
blir möjlig.

Ålands Bygg AB

Erik Sundblom
17.12.2004
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Markanvändningen för Storängen●1●18 (f.d. Hälsocentralen),
Ålands Bygg genom Erik Sundblom

Starks konstaterar:

Ålands Bygg har av landskapsregeringen inköpt f.d. Hälsocentralens tomt vid Norragatan. Ålands Bygg
önskar ändra våningsantalet från två till tre (ca 200 m²) och från två till fyra (ca 660 m² på två av de befintliga
byggnadskropparna. Tomtens beteckning A önskas ändrad så att servicelägenheter kan byggas. Mot Östra
esplanadgatan önskar man bygga ett ”K-hus” som inte inskränker på byggnadsrätten.

Kommentar:  Enligt förslaget till generalplan kan e-talet höjas från 0.55 till 0.6. Max. våningstal inne på
tomten föreslås bli tre (3). Tomten föreslås delad så att en mindre bostadstomt utbryts mot Östra
Esplanadgatan. Tomten är idag 15462 m² inklusive 381 m² mark runt det s.k. Ruska huset som i samband
med landskapets försäljning torde ha avskiljts för staden. Byggnadsrätten är idag 3000 m² av vilka 500
avsatts för en byggnad mot Östra Esplanadgatan och 2500 för f.d. Hälsocentralen. Av denna byggnadsrätt
är 2430 m² v.y. utbyggd. En höjning av e-talet till 0.6 ger beräknat på hela tomtytan 3277 m² byggnadsrätt.
Med tillägg för trappor och ytterväggar kan det ge totalt 3590 m² v.y.. En stadsbildsanpassad byggnad mot
Östra Esplanadgatan uppförs lämpligen i två våningar och totalt med ca 300 m² v.y.. Återstår ca 3290 m² för
f.d. Hälsocentralens byggnadskroppar, som därmed kan tillbyggas med 860 m² v.y.. Vilket räcker för de
föreslagna påbyggnaderna.
Avvikelsen gällande våningstalet fyra och tomtens användningsändamål - det berörda kvarteret hör till
stadens bäst bevarade vad gäller ursprunglig gatubebyggelse. Av tio gamla gatuhus har sju k-märkts.
Endast två har tidigare rivits. Det är således viktigt att det inre av kvarteret bebyggs i rimlig balans med
gatubilderna som domineras av 1 ½ - II –våningshus. III-våningar är ett lämpligt maximum. En fjärde våning
kan endast övervägas om den utformas som en takvåning, vilket avstäms i stadsplan.
Beteckningen A innebär att det allmänna bör äga tomten. Staden var med om budgivningen på tomten men
förlorade och har inte aviserat ett tvångsinlösningsförfarande. Beteckningen A bör därför utgå och ersätts
förslagsvis med BVA.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Beteckningen A utgår och ersätts med BVA. I övrigt ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152

Bild A  -  vid Torggatan 46, mot norr

Bild B  -  vid torggatan 36, mot söder
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Torggatan som huvudgata, synpunkter undertecknade av
48 boende vid Torggatan och Lärlingsgränd

Stark konstaterar:
I en initierad skrivelse motsätter man sig att södra ändan av Torggatan mellan Skillnadsgatan och
Ålandsvägen avsätts som huvudgata och anser att gatan bör definieras som lokalgata / 30 område.
Vidare önskar man att korsningen Skillnadsgatan-Torggatan i planen skall  förses med ”annan hastighets-
och trafiksäkrande åtgärd (max. 30 km/h)”.
Som motiv framhålls att
- trafiknätsanalysen som uppgjorts med beaktande av ökat invånarantal i Mariehamn och på Järsö-

Nåtöområdet inte föreslagit detta gatuavsnitt som huvudgata utan som lokalgata (30-område),
- längs gatuavsnittet finns 31 bostadshus med många barnfamiljer,
- gatan korsas av fotgängare bl.a. till Lindans lekpark,
- en huvudgata här skulle leda till att Lindan och dess lekpark blev instängd av tre huvudgator:

Skillnadsgatan, Ålandsvägen och Torggatan,
- sikten på gatan är begränsad på grund av att gatan kröker kraftigt och husen på norra och västra sidan

ligger invid trottoaren med entré mot gatan och i en del fall med garageutfart direkt ut på trottoaren,
- parkering längs gatuavsnittet skulle försvåras till men för många boende, näringsidkare och sådana som

idag parkerar arbetsfordon vid gatan.
Vidare anser man att Torggatan inte är lämplig som huvudgata då Stadshusbacken enligt uppgift inte kan
sänkas så mycket som god trafiksäkerhet skulle förutsätta.
Kommentar: En av bristerna i trafiknätsanalysen är att den främst fokuserat på rådande förhållanden. Därför
är t.ex. en kraftig tillväxt på Järsö-Nåtöområdet inte beaktad. Stadens egen planerade tillväxt i södra staden
är i föreliggande plan ungefär lika stor som i gällande delgeneralplan för södra staden. Den planen har legat
som underlag för beräkning av Ålandsvägens möjligheter att ensam ta emot trafiken söderifrån. Härvid
konstaterades i början av 90-talet att då 800 bilar under årsmedeldygnstrafikens maxtimme (morgontoppen)
uppnås norrom korsningen Ålandsvägen-Skillnadsgatan förbinder sig staden att göra en ny utredning om en
avlastning av Ålandsvägen (STDS 803§1990). Enligt TV:s beräkningar är dagens situation ca 600 bilar. Det
nyligen framlagda förslaget till delgeneralplan för Järsö-Nåtöområdet innebär en dramatisk ökning av
byggnadsrätterna. Om allt byggs ut skulle invånarantalet växa med 240 % (från 282 till minst 1150). Planen
är beräknad för 30 år. Enligt TV skulle detta öka maxtimmens bilar med minst 200 st, stadens egen tillväxt i
söder obeaktad.
Ställda inför detta dilemma har stadsplanenämnden föreslagit att Torggatans södra del vid ett framtida behov
kunde fungera som avlastningsled till Ålandsvägen. Alternativet att t.ex. bygga nya biltrafikleder i parkmiljö
har avförts eftersom de få och små parkområden som finns i innerstaden behövs som rekreationsområden.
Detta inte minst om innerstadens befolkning skall öka med ca 2000 invånare. Både TV:s och
stadsarkitektkontorets åsikt är att Lemlands kommun måste minska tillväxten på öarna söder om Mariehamn.
För helheten är det en bättre och hållbarare lösning att exploatera stadens södra områden som ligger på
gångavstånd till centrum.
Det är förståeligt att berörda invånare vid Torggatan protesterar mot en plan som skulle förvandla deras
lugna gata till en huvudgata. Förslaget måste dock ses som en yttersta reserv.
Rent tekniskt skulle gatan förses med en gång- och cykelbana där trottoaren finns. Därmed skulle biltrafiken
flyttas längre från husen på norra och västra sidan men samtidigt i motsvarande grad göra intrång in på
grönområdet på andra sidan och komma närmare dem som bor där. Sikten i kurvan skulle härigenom
förbättras.
De korsande gatorna skulle förses med hastighetssäkrande åtgärder (30 km/h) vid övergångsställena på
Torggatan. Om Torggatans södra del skall bli huvudgata bör korsningen Torggatan-Skillnadsgatan på
trafikplanen kompletteras med symbol för rondell eller annan hastighets- och trafiksäkrande åtgärd.
Stadshusbacken kan sänkas betydligt. Statens ämbetshus är faktiskt planerat för en sänkt backe. På basen
av olycksstatistiken och trafikmängder har det hittills inte ansetts vara motiverat med en ombyggnad av
backen.

Förslag:  Synpunkten antecknas. Korsningen Torggatan-Skillnadsgatan förses på trafikplanen med
rondellsymbol. I skrivningen om Torggatans södra del tilläggs: Torggatan mellan Ålandsvägen och
Storagatan reserveras som huvudgata. Behovet av detta avsnitt prövas då maxtimmestrafiken i korsningen
Ålandsvägen-Skillnadsgatan överstiger 800 bilar.

Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas med tillägg. Korsningen Torggatan-Skillnadsgatan förses på
trafikplanen med rondellsymbol. I skrivningen om Torggatans södra del tilläggs: Torggatan mellan
Ålandsvägen och Storagatan reserveras som huvudgata dock så att förbud för tung genomfartstrafik införs.
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Behovet av detta avsnitt prövas då maxtimmestrafiken i korsningen Ålandsvägen-Skillnadsgatan överstiger
800 bilar.
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Marie Erikson, Mette Erikson, Margot Erikson och Marion Erikson
genom Björn Erikson

Synpunkter rörande markanvändningen på Styrsö.

Stark konstaterar:

Släkten Erikson arrenderade Styrsö av landskapet åren 1913-1947 och har sedan dess ägt området.
I framtiden önskar ägarna ytterligare stycka Styrsö inom familjen varvid möjlighet till glesbebyggelse är
önskvärd. Vid bebyggelse nära stränder förbehålls rätt att anlägga bryggor och båthus i enlighet med
kommunens bestämmelser.
Kommentar:  Styrsö är i planen huvudsakligen avsatt som rekreationsområde. Stränderna förutom två
mindre parceller är betecknade som naturskyddsområde. Inom dessa områden får efter prövning av
stadsstyrelsen anläggas bl.a. bryggor och båthus. Ca ¼ av öns södra del i anslutning till befintlig bebyggelse
har betecknats R-3, rekreationsområde inom vilket enstaka bostadstomt eller fritidsparcell kan utbrytas efter
ändamålsprövning av stadsstyrelsen.
Så långt överensstämmer planförslaget med ägarnas önskemål. Önskas däremot byggnadsrätter inom det
renodlade rekreationsområdet inträder BO kapitel 5, särskilda bestämmelser angående byggande utom
stadsplaneområdet. § 25 stipulerar att ”område avsatt till strövområde får inte utan fullmäktiges samtycke
utbrytas och bebyggas”. Om fullmäktige avvisar ett sådant byggande torde staden kunna bli
inlösningsskyldig om ägarna önskar detta.

Förslag:  Synpunkten antecknas. Se kommentar i grupp D i anledning av synpunkter från landskapets
miljöbyrå sid. 48. SN-områdets bredd justeras till ca 75 meter.

Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Markanvändningen på ”Ceders” på Klinten ; Åsa Ceder

Stark konstaterar:

Åsa Ceder föreslår med hänvisning till museibyråns PM 5.1.2004 rörande kulturmiljön ”Ceders” på Klinten,
Mariehamn att lägenheterna 3:35 och 3:80 skall bevaras oförändrade som kulturhistoriskt värdefullt område.
Conny Andersson har i ett PM på ett förtjänstfullt sätt beskrivit Klintenområdet och ”Ceders” historiska
utveckling. Sammanfattningsvis konstateras att Ceders område på Klinten är en välbevarad kulturmiljö med
spår av jordbruk och turistservice. Den imponerande gården med trädgård tillsammans med uthus, beten
och strandområde skapar en bevarandevärd helhet som är sällsynt i det moderna Mariehamn. Här kan man
skapa sig en bild av hur staden såg ut då det ännu fanns får, kor och hästar där. Området kan ses som en
länk mellan det förflutna och det moderna Mariehamn.
PM:et fogas till generalplanens historik.
Kommentar:  Åsa Ceder är en av flera delägare till nämnda lägenheter.
Landskapsregeringens museibyrå konstaterar i sitt formella utlåtande att det mitt i det stora grönområdet (lgh
3:80) finns en modern villa med utbruten tomt, vilken redan gjort intrång i det "traditionella" landskapet, något
som minskar en del av områdets värde.
Områdets huvudbyggnad finns i generalplaneförslaget upptagen på förteckningen över kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värdefull bebyggelse (objekt 30 på V. Klinten, kategori A) som kan K-märkas. Övrig äldre
bebyggelse kan kvarhållas om ägarna så önskar.
Cederska områdets västra del (lgh 3:80) har under år 2004 detaljplanerats i samråd med släkten Ceder.
Härvid infördes mer park- och rekreationsområden i  planen jämfört med markanvändningen i
delgeneralplanen för norra staden. Bebyggelsen koncentrerades huvudsakligen till våningshusbebyggelse
vid södra gränsen i anslutning till bef. våningshus vid Elverksgatans norra sida (I-tiden). Förslaget
genomfördes inte på grund av olika syn på exploateringsvillkoren. Markanvändningsförslaget har dock
överförts till föreliggande förslag till generalplan.

Förslag:  Synpunkten antecknas, PM:et fogas till generalplanens historikdel (del 1).

Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Sven-Erik Johansson i egenskap av talesman för olika
fastighetsbolag har inkommit med 10 kommentarer rörande
bolagenas fastigheter och tomter i innerstaden

Starks kommentar:

I samtliga kommentarer förutsätts att krav på utökning av skyddsrum bör utgå.
Inrikesministeriet utfärdar normerna för befolkningsskydd även på Åland. Länstyrelsen kan bevilja undantag
från bestämmelserna rörande befolkningsskydd om  det föreligger särskilda skäl. Det är således ingen
generalplanefråga.

1. Ålandsvägen 15, Algots Hus Ab
Bolaget anser att fastigheterna bör göras till fyravåningshus med e-talet 0.8.
Kommentar:  Tomten ingår i område som efter prövning föreslås kunna bebyggas med III-IV våningar och
med e-talet 0.65-0.8.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

2. Ålandsvägen 17, Algots Hus Ab
Bolaget anser att fastigheterna bör göras till fyravåningshus med e-talet 0.8.
Kommentar:  Tomten ingår i område som efter prövning föreslås kunna bebyggas med III-IV våningar och
med e-talet 0.65-0.8.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

3. Trobergsgränd 1,3,5,7 och 9, Algots Hus Ab
Bolaget anser att fastigheterna vid stadsbildsrehabilitering bör anpassas till miljön vid Ålandsplan och göras
till fyravåningshus.
Kommentar:  Tomten ingår i område som efter prövning föreslås kunna bebyggas med III-IV våningar
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

4. Skarpansvägen 15, Algots Hus Ab
Bolaget anser att fastigheterna bör göras till fyravåningshus med e-talet 0.8.
Kommentar:  Tomten ingår i område som efter prövning föreslås kunna bebyggas med III-IV våningar och
med e-talet 0.65-0.8.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

5. Ålandsvägen 18, Algots Hus Ab
Bolaget anser att fastigheten bör få en fjärde våning plus en vindsvåning typ Skönvik, alternativt att på
garagebyggnaden inne på tomten får påbyggas med två bostadsvåningar. Som motiv framhålls att
Ålandsvägens bebyggelse bör ges samma höjd som den vid Skarpansvägen.
Kommentar:  Tomten ingår i område som föreslås kunna byggas med trevåningshus. I ett av
stadsfullmäktige antaget stadsbildsrehabiliteringsprogram ingår tomten som objekt nr. 1, Byggnadsrätten är i
stadsplanen 1830 m² v.y.. Tomten föreslås få sammanlagt 818 m² v.y. tilläggsbyggnadsrätt vilket ökar e-talet
från 0.45 till 0.65 (en höjning med 45 %). Huvudmotiv för stadsbildsrehabiliteringen är att förbättra
Ålandsplans stadsbildsmässiga inramning. På södra sidan möts betraktaren idag av fönsterlösa husgavlar
på ömse sidor av Ålandsvägen. Objekt 2 och 3 på motsatta sidan av Ålandsvägen har åtgärdats såtillvida att
stadsplaneändringar för kompletterande trevåningsbebyggelse genomförts. En höjning till fyra våningar på
ifrågavarande tomt överensstämmer inte med rehabiliteringsprogrammet och skulle skapa obalans vid
entrén till Ålandsvägen. En påbyggnad med ett landmärke kan övervägas i samband med
stadsplaneändring.
En påbyggnad av bef. gårdsgarage är ingen stadsbildsangelägenhet och problematiskt då byggnadens
långsida tangerar tomtgräns mot granne.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

6. Nygatan 14, Nya Bostadsbolaget (Bio Savoy)
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Bolaget anser att tomten bör ha rätt till en tredje våning mot Ålandsvägen. Bef. byggnad avses i framtiden
kunna K-märkas men då bör gatuhuset eventuellt kunna uppföras i fyra våningar. Bio Savoys senare
tillkomna våning på den ursprungliga takterassen önskas ersatt med en ny funkisanpassad påbyggnad.
Kommentar:  Tomten ingår i det av stadsfullmäktige godkända rehabiliteringsprogrammet som objekt nr. 6.
Enligt programmet har tomten 1000 m² byggnadsrätt enligt e= 0.5. Tomten föreslås få totalt 670 m² extra
byggnadsrätt en ökning med 67 % till e=0.78. Nybyggnadsrätten är placerad i en trevåningsbyggnad längs
Ålandsvägen. Befintlig biografbyggnad bör k-märkas och återställas exteriört. Generalplaneförslaget
överensstämmer med rehabiliteringsprogrammet.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen ändring.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

7. Torggatan 1, Bostads Ab Torggatan 1
Bolaget anser att fastigheten bör erhålla rätt till en fjärde våning mot Köpmansgatan och Strandgatan.
Kommentar:  Den åsyftade delen av tomten ingår i område som efter prövning föreslås kunna byggas med
III-IV-våningshus och med e=1.25. på resterande del av tomten finns en större K-märkt byggnad. Tomten är
redan idag totalt utbyggd enligt e=1.50.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

8. Norra Esplanadgatan 16, Algots hus Ab.
Bolaget anser att fastigheten fortsättningsvis skall vara tomt för hotelländamål med samma stadsplanevillkor
som hotel Arkipelag: e-talet 0.9-1.2 och fem våningar. När krisen i landskapet är löst behövs ett hotell här
som attraktion för en kräsen internationell publik.
Kommentar:  I gällande delgeneralplan för innerstaden är tomtens beteckning BAV, affärs- eller
bostadsvåningshus, e-talet är 0.77 och våningstalet är III. I planförslaget ingår tomten i område för
våningshusdominerad bostadsbebyggelse i tre våningar och med e-talet 0.8-0.9. I gällande stadsplan är
e=0.75. Tomten gränsar till småskalig K-husbebyggelse i norr och öster. På motsatta sidan av Hamngatan
finns Sjöfartsmuséets byggnader i II-III-våningar. Muséets planerade tillbyggnad placeras i huvudsak under
mark för att så lite som möjligt konkurrera med bef. byggnad.
Hotel Arkipelag ligger i stadens centrum med en tomt som sluttar med en våning så fem våningar mot
Slemmern betyder fyra våningar mot Strandgatan. Någon efterfråga på hotelltomter har inte funnits på länge.
Outnyttjad byggnadsrätt för hotellverksamhet finns. I stadens planer har den s.k. stenkrossen på Lotsberget
reserverats för en större representativ hotellanläggning.
I förslaget till generalplan sägs (sid. 43) att i innerstaden kan hotelltomternas e-tal efter in casu behandling
variera upp till 1.2. Vid en bedömning skall stadsbildskriterier sammanvägas med tomtens förutsättningar
vad gäller terräng och placering i staden. Den aktuella, tomten som ligger på plus 12 meter över havet, är en
av de högst belägna i innerstaden. En femvåningsbyggnads vattentak skulle nå upp till ca. 30 meter över
havet. Därmed skulle den bli lika hög i stadsbilden som stadshuset och högre än alla byggnader i
innerstaden förutom kyrkan, vattentornet och Navigationsskolan.
Stadsarkitektkontoret förordar inte fem våningar på denna plats. Stadens primära mål är att öka antalet
boende i innerstaden. Hotell kan etableras efter in casu behandling.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

9. Mariegatan 35, Algots Hus Ab
Bolaget anser att på bef. byggnads vind bör i stadsbildsrehabiliterande syfte kunna inredas en halv
bostadsvåning.
Kommentar:  Tomten är utbyggd med ett bostadsvåningshus i två våningar och på hög sockel.
Exploateringsgraden är 0.68. Den östra granntomten (Edlagården) är exploaterad enligt e=0.45. I övrigt är e-
talet i denna del av staden mellan Södragatan och Skillnadsgatan i regel 0.4. Bebyggelsen är småskalig.
Exploateringen är således redan idag relativt hög på tomten. Enligt gällande delgeneralplan för innerstaden
kan staden efter prövning tillåta vindsinredning för bostadsändamål om t.ex. bef. byggnad med platt tak
förses med synligt vattentak och /eller anpassas till platsens karaktär, dem allmänna stadsbilden och den
lokala traditionen. Samma princip föreslås i planen tillämpad även i fortsättningen. Konstateras att ett bifall till
den sökta vindsinredningen i en stadsplaneändring ytterligare skulle betona tomtens särbehandling vad
gäller byggnadsrätt.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

10. Strandgatan 5, Gitana och Sven-Erik Johansson
Ägarna till den östra delen av den ursprungliga tomten som genom stadsplaneändring delats anser att här
bör få byggas fyravåningshus med e-tal 0.8 samt på den västra delen mot Strandgatan bör tillåtas 2 ½-
våningar och bostäder/kontor.



171

Kommentar:  I förslaget till generalplan ingår tomterna i område betecknat BV, våningshusdominerad
bostadsbebyggelse i två våningar med e=0.65-0.8.  1/5 av byggnadsrätten får utnyttjas för affärer och kontor.
I stadsplanen från 1999 är tomterna betecknade BVA, kvartersområde för bostadsvåningshus där 1/3 av den
utbyggda våningsytan får utnyttjas för affärsändamål. E-talet är 0.70. På sökandens del mot öster får byggas
½ II-våningar och mot Strandgatan II-våningar.
Beteckningen BV är motiverad av huvudmålsättningen att gynna och öka boendet i innerstaden. Viss
kontors- och affärsverksamhet tillåts både i stadsplanen och förslaget till generalplan.
Exploateringstalet 0.7 är en höjning med 40 % från e=0.5 i tidigare stadsplan vilket fortfarande gäller för
granntomterna. På en annan tomt i kvarteret har nybebyggelse uppförts enligt en stadsplan med e=0.7.
Våningstalet är anpassat efter stadsbilden och terrängen. Att tillåta fyravåningsbebyggelse här skulle
förrycka alla strävanden till harmoni i gatubilden.
Förslag:  Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Sven-Erik Johansson har lämnat 8 kommentarer rörande förslaget
till generalplan.

1. S-E j anser  att Mariehamn planeras som en från omgivningen avskärmad del.
Kommentar:  Stadsstyrelsens uppdrag är att stadsplanenämnden skall utarbeta en generalplan för
Mariehamn. Byggnadslagen medger inte att staden generalplanerar i grannkommunen. En kommunreform
tar lång tid varför ett utökat samarbete samt en utvecklad arbetsfördelning mellan kommunerna kan vara
realistiska alternativ till ändring av kommunindelningen.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen ändring.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

S-E J: En demografisk utredning bör ingå i förslaget till generalplan.
Förslag:  Synpunkten antecknas. En demografisk redogörelse biläggs generalplaneförslaget.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

S-E J: Generalplanen är en organisk helhet som förutom arkitekter också behöver ekonomiska och sociala
experter.
Kommentar:  Generalplanen är en fysisk plan. En ekonomisk konsekvensutredning utförs parallellt med
planarbetet. Ett synnerligen omfattande remissförfarande (bl.a. till socialnämnden och socialkansliet) bör
garantera en allsidig prövning av planens hållbarhet. En bärande tanke i hela planförslaget är att Mariehamn
genom sin arealmässiga litenhet har en synnerligen ekonomisk stadsstruktur och att hushållning med
marken överensstämmer med ekologiska hållbarhetsmål. Stadens speciella trafikproblem lindras också
bättre i en förtätad stad än i en gles och utspridd.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

2. S-E J hävdar att hyrorna i hyreshus stigit sedan 70-talet då kostnaderna för fem rum motsvarade
kostnaderna för ett egnahem. Idag är gränsen i många fall vid tre rum. Detta plus sökandet efter gemenskap
och självständighet har ökat efterfrågan på egnahem . Hyreshusens trapphusanonymitet har enligt S-E J inte
kunnat ge denna gemenskap. Staden har begränsade markresurser för egnahem. Jomala har planerat
havsnära egnahemsområden vilket dränerar Mariehamns förutsättningar att konkurrera om den nya
generationen.
Kommentar:  I staden är fördelningen mellan markbostäder (egnahem, radhus och kopplade  hus) och
bostäder i våningshus 42 % mot 55 %. En fifty-fifty fördelning anses vara eftersträvansvärd bl.a. av sociala
och ekonomiska skäl. Samtidigt som den av S-E J skisserade trender kan ha sin riktighet finns det en
efterfrågan på våningshuslägenheter. Prissättningen styrker detta. Det är inte självskrivet att staden skall ha
monopol på egnahemsbyggandet i regionen. Jomala utvecklar sitt område enligt den tomtefterfrågan som
finns. Stadens trafiksituation förvärras inte lika mycket av en exploatering för bostadsbebyggelse i Jomala
som t.ex. på Järsö-Nåtöområdet i Lemland. Därifrån skall all trafik genom staden på bostadsgator. Men en in
i  Jomala utspridd gles stadsstruktur är mer trafikalstrande än en förtätning av Mariehamn.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Synpunkter rörande kommunindelningen behandlas i ett särskilt nytt tillägg
till generalplanen som placeras efter avsnittet SAMORDNA PLANERINGEN MED JOMALA som ett eget
avsnitt.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

3. S-E J beklagar att de planer som Ålands idrottsdistrikts arbetsgrupp för ett Allaktivitetscenter på Åland från
1991 inte har förverkligats.  S-E J var ordförande för gruppen. Centret föreslogs ligga i Strandnäs och Västra
Kalmare.
Kommentar:  Sedan 1991 har olika beslut tagits (Islandia, Eckeröhallen, KK-huset, Botniahallen, Mariebad
och byggnadsplaner i Jomala) som kullkastat det mesta av innehållet i arbetsgruppens planer på ett
sammanhållet allaktivitetscentrum.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

4. S-E J anser att staden arbetar med en självpåtagen brist på råmark, att staden tappat modet rörande nya
inkorporeringar och gått i ide. Falska föreställningar, lättja hos beslutfattare och avsaknad av politisk kraft har
gjort Mariehamn till ett stagnerande samhälle. 50-talets kreativa helhetssyn efterlyses. Inkorporeringen 1961
ledde till stor kreativitet och stimulans.
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Kommentar:  Strukturomvandlingen inom näringslivet, jordbrukets rationalisering och privatbilismens
framväxt i medlet av förra seklet skapade både problem och möjligheter, vilket under 50-talet i Finland,
liksom i de flesta länder, ledde till dels en stark storstadstillväxt och dels till en omfattande avfolkning av
landsbygden. Utvecklingen på Åland var den samma. Mariehamn växte från 1950 till 1960 med drygt 3.400
personer eller med 204 %  (exkl. inkorporeringen) medan Ålands befolkning minskade från 21.650 till
20.861. Samtliga landskommuner tappade invånare. Utvecklingen oroade landskapsmyndigheterna och
småningom präglades målsättningen att hela Åland skall leva. Sedan dess har landskapskommunerna mer
eller mindre framgångsrikt och på olika sätt agerat för att stärka eller bibehålla sitt befolkningsunderlag.
Efter inkorporeringen 1961 minskade faktiskt stadens invånartal med drygt 100 invånare fram till 1970.
S-E J har missat generalplanens kärna. I stället för att underblåsa en utveckling mot en konventionell
URBAN SPRAWL d.v.s. mot en biltrafikalstrande gles och utspridd stadsstruktur innehåller planen ett kreativt
nytt synsätt: Stadens arealmässiga koncentration ses som en fördel. Den här typen av småstäder är enligt
forskare 20 % billigare i drift än glesbyggd och storstäder. Det är ekonomiskt, trafikmässigt och med tanke på
den urbana kvaliteten mest ändamålsenligt att förtäta städer inifrån och utåt. Denna insikt är inte orginell, det
är uppenbart för de flesta städer idag.
I planen visas att staden mer än väl kan ta emot 110 invånare per år under planperioden fram till 2035.
Därmed är staden ingalunda ”färdig”. Nya generationer kommer att se med nya ögon på Mariehamn.
Generalplanering är en rullande process. Följande revidering av planen kanske görs om 10 år.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Synpunkter rörande kommunindelningen behandlas i ett särskilt nytt tillägg
till generalplanen som placeras efter avsnittet SAMORDNA PLANERINGEN MED JOMALA som ett eget
avsnitt.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

5. S-E J talar för en kommunsammanslagning Jomala-Mariehamn. Enligt honom är detta enda sättet att
skapa en väl fungerande samhällsplanering. Jomala skulle vinna mest på en sammanslagning och skulle
rentav kunna styra utvecklingen i den nya storkommunen. Genom sammanslagning kan den totala
samhällsplaneringen lyftas till nya nivåer.
Kommentar:  Förändringen i den kommunala indelningen ingår inte i planuppdraget. S-E J:s logik talar för att
en hela Åland omfattande samhällsplanering skulle vara det optimala för Åland. En sådan har funnits men
lagts ner av lagtinget.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Synpunkter rörande kommunindelningen behandlas i ett särskilt nytt tillägg
till generalplanen som placeras efter avsnittet SAMORDNA PLANERINGEN MED JOMALA som ett eget
avsnitt.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

6. S-E J föreslår att miljön runt affärsgatan på Torggatan bevaras, att nya överstora byggnader inte skall
tillföras centrum och öka disharmonin i Torggatans arkitektur och miljö. Plats för nya stora affärsetableringar
bör därför inte reserveras i centrum men t.ex. i Västernäs. Den trädgård som försvann då varuhuset Zeipels
etablerades bör kompenseras genom att staden löser in tomtmark för en grön oas runt det K-märkta
stenhuset inne på tomten på motsatta sidan av Torggatan. Enligt S-E J är det magstarkt att som i planen i
samma andetag tala om trädgårdsstad och förtätning. Det är viktigt att våra 330 K-hus smälter in i en
trädgårdsstadshelhet.
Kommentar:  Tanken att överlämna affärsgatan i centrum åt en exotisk slummer omfattas inte. Tvärtom är
det viktigt att Mariehamn får ett livskraftigt och pulserande centrum med affärer, kontor, kultur och boende,
dock så att gatubildernas småstadskaraktär bibehålls. Generalplaneförslaget innehåller reservation för
centrumutveckling i Västernäs.
Att ”återuppväcka” Zeipels trädgård på andra sidan Torggatan är en sympatisk idé. Berörda tomtägare har
dock andra planer för tomtmarken. Ett genomförande av förslaget torde därför kräva tvångsinlösen, vilket
skulle kräva förhållandevis stora ekonomiska satsningar. Generalplanen innehåller en rad förslag till s.k.
fickparker i bl.a. centrum, vilka i jämförelse är betydligt billigare att genomföra.
Trädgårdsstaden Mariehamn skall enligt planförslaget förtätas längs Stora gatan, Ålandsvägen,
Skarpansvägen och inom utredningsområden i Österhamn. Planen slår vakt om det som finns kvar av
bebyggelsen från gamla Mariehamn och även senare tillkomna helgjutna bebyggelseområden. S-E J har för
sin del som utlåtande på planförslaget äskat avsevärd förtätning på innerstadstomter som tillhör bolag han
representerar. Stark omfattar helt principen att det är viktigt att våra K-husmiljöer beaktas i
trädgårdsstadshelheten.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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7. S-E J saknar en klimatologisk analys i planförslaget. Mer specifikt oroar han sig för konsekvenserna av
nord- och sydvästvindarna på det planerade Horelli- och Lotsbergsområdet och på den planerade
bostadsön. Rönnbergstorg bör enligt S-E J utformas som ett park- och vistelseområde.
Kommentar:  I Horelliplanen ingår ett ca 30-50 m brett strandparti där träden skall bevaras. Österom
området bevaras ett skogbeklätt bergsparti som parkmark. Dessa områden läar i viss mån för sydvästvindar.
S-E J berömmer Jomala för att planera havsnära bostadsområden på Kalmarnäs. I det havsomflutna
Mariehamn strävar också staden att erbjuda tilltalande bostadslägen med utsikt över vatten.
I samband med en detaljplanering av en bostadsö i Slemmern finns det skäl att beakta S-E J:s synpunkt.
Mariehamn är och förblir dock en skärgårdsstad med de för- och nackdelar det medför av vackert men för
havsvindar utsatt läge.
Rönnbergstorg är avsatt som utredningsområde för bostäder. Fler bostäder i stadens centrum är ett av
planens huvudmål. Om det inte blir bostäder här kan ett val naturligtvis uppställas mellan trafikområde, som
det är idag, och parkområde. Förändringar i dagens markanvändning måste föregås av en lösning
beträffande de friköpsplatser som finns i området samt tillskapande av de nya parkeringsanläggningar som
föreslås i planen.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

8. S-E J kritiserar landskapet för att ha avhänt sig det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen på
Åland (slopandet av regionplaneringen och planeringsrådet år 1995). Han uppmanar staden att engagera
lagting, landskapsregering och landkommuner för behovet av en välutvecklad och för alla parter
stimulerande centralort för Åland.
Kommentar:  Synpunkterna kan omfattas men de faller utanför generalplaneuppdragets ram.
Förslag:  Synpunkter rörande kommunindelningen behandlas i ett särskilt nytt tillägg till generalplanen som
placeras efter avsnittet SAMORDNA PLANERINGEN MED JOMALA som ett eget avsnitt.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Starks kommentar:
Stig Svahnström är arkitekt och fungerade på 60-talet och i början av 70-talet som konsult i stads- och
generalplaneärenden åt Mariehamn. SS utarbetade 1964 ett generalplaneförslag för det förstorade
stadsområdet. År 1968 deltog SS i arbetet rörande en ändring av stadsplanen för stora delar av innerstaden.
Planen förutsatte rivning av det mesta av den då befintliga bebyggelsen. 1974 utarbetade SS ett förslag till
centrumplan.

Planens kartunderlag, centralortsplanen och grannko mmunernas synpunkter på planen.
Generalplanen redovisar stadsområdet på samma sätt som generalplanen 1964 (uppgjord av S.
Svahnström). Centralortsplanen redovisas för stadens del i bilagedelen. Jomala kommun har ensidigt
frångått planen. Grannkommunernas synpunkter på planförslaget har inbegärts och redovisas sammantaget
med övriga yttranden.
Förslag:  Synpunkten antecknas. En utvidgning av generalplanens kartunderlag utöver stadens gränser
övervägs.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas inte.

Stadens gränser.
Visionen skall motsvaras av planen och vice versa.
Om visionen skulle nämna ändringar i kommunindelningen borde stadsstyrelsens mål och strategier ha
utformats enligt det. Stadsstyrelsens uppdrag är att stadsplanenämnden skall utarbeta en generalplan för
Mariehamn. Byggnadslagen medger inte att staden generalplanerar i grannkommunen. Som SS nämner kan
en kommunreform ta lång tid och ett utökat samarbete samt en utvecklad arbetsfördelning mellan
kommunerna kan vara realistiska alternativ till ändring av kommunindelningen.
Förslag:  Synpunkter rörande kommunindelningen behandlas i ett särskilt nytt tillägg till generalplanen som
placeras efter avsnittet SAMORDNA PLANERINGEN MED JOMALA som ett eget avsnitt.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Underjordisk parkering på egen tomt.
SS omfattar principen att tomtägarna bygger underjordisk parkering på egen tomt för de anställdas
långtidsparkering. Att med samhällsmedel understöda utbyggnad av p-platser på egen tomt i form av
understöd eller förhöjd byggnadsrätt är enligt SS orättvist gentemot övriga tomtägare i staden och därmed
odemokratiskt.
Kommentar:  I en förlängning av detta resonemang skulle det också vara odemokratiskt med olika
exploateringstal i en stad, att egnahemstomter har e=0.25 medan centrumtomter har e=1.25 eller m.a.o. att
det finns en stadsförtätning som kallas stadskärna.
Som redovisas i planen har staden tillämpat principen att ge 25% extra byggnadsrätt för bostäder om
tomtägaren på egen tomt i centrum anlägger en underjordisk parkering som kan utgöra en del av stadens
allmänna underjordiska parkeringsstruktur.
Parkeringsnormen innehåller en viss kvot för kunder. Tomtvisa parkeringsgrottor fungerar emellertid dåligt
som allmänna parkeringsplatser för kunder. De upplevs som privata. Därför eftersträvas att de, liksom i
Svahnströms centrumplan från 1974, ansluts på ett bekvämt sätt till gatunätet och sinsemellan t.ex. under
stadens mark. Staden har ekonomiskt stött sådana åtgärder.
Genom denna princip uppnår staden två centrala mål: bostäder byggs i absoluta centrum och ett
underjordiskt parkeringssystem byggs successivt ut. Stadsarkitektkontoret håller med SS om att till
funktionen och karaktären helt privata underjordiska tomtparkeringar inte skall subventioneras av samhället
eller berättiga till extra byggnadsrätt.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

Underjordisk parkering under allmän mark.
SS har beräknat att kostnaden för en parkeringsplats under gatumark blir ca 40.000 € eller 240.000 mark.
Som beräkningsgrund används 25 m² golvyta per p-plats inkl. del i körväg och 1.600 €/m². Enligt denna
beräkning skulle ett 7500 m² stort garage under Biblioteksplatsen kosta 10.5 milj. € eller 62 milj. mark.
Dagens taxa för friköp inom centrumområdet är 13.100 € för kontor, affärer och dyl. samt 5.000 € för
bostäder.
SS frågar sig mot denna bakgrund om staden och näringslivet har råd att lösa parkeringsfrågan under
allmän mark. Frågan är berättigad och bestickande.
SS anser att det skulle vara angelägnare, riktigare och vackrare att fylla ut Österhamns strandområde enligt
generalplaneförslaget från 1964 (Svahnströms) och använda tilläggsmarken för bl.a. centrums behov av
bilparkeringsplatser.
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Kommentar:  I generalplaneförslaget från 1964 föreslås att stadens strand mot Slemmern skulle utfyllas och
formas till en drygt kilometerlång spikrak kaj från Ångbåtsbryggan till Nabben. I centrumplanen från 1974
vidareutvecklar SS dessa tankar och föreslår att tre parkeringsområden skall utbyggas på utfyllnaderna: vid
Ångbåtsbron (108 pl.), vid Fahlersbrygga (50 pl.= och på Rönnbergstorg (60 pl.). Av dessa har 60 pl.
förverkligats vid Ångbåtsbryggan och ca 170 på Rönnbergstorg. Erfarenheter från flera årtionden visar att
dessa parkeringsanläggningar inte fungerar som centrumparkering. De är för långt borta. Att fortsätta en
utbyggnad av centrumparkeringsplatser på nya utfyllnader i Slemmern på andra sidan Österleden är därför
inte funktionellt hållbart. Enligt gällande planer skall Mariaparken d.v.s. vattenområdet mellan MSF och
Fahlersbrygga, förverkligas genom utfyllnad. Området är tänkt som en representativ park som bl.a. kan
betjäna den stora gästhamnens behov av område för kringverksamheter.
Ett förverkligande av 1964 års plan i övrigt är överspelat på grund av Sjökvarterets och Mariebads
etablering. Enligt stadsarkitektkontorets mening skulle en fortsatt utfyllnad för att skapa en rak strandlinje inte
tillföra småstaden något estetiskt mervärde. Det räcker med Västerhamns ändlösa kajanläggningar.

Mariehamns centrum har en stark konkurrent i stormarknaderna norr om stadsgränsen i Jomala. Där finns
gott om parkeringsplatser invid entréerna. De dränerar stadens köpkraft vilket påtagligt har glesat ut
dagligvaruhandeln i hela Mariehamn. Det är ett allvarligt hot mot livskvaliteten i småstaden. Därför råder stor
politisk samsyn beträffande behovet av ett stort antal allmänna parkeringsplatser under jorden så nära
köpcentrum som möjligt. Det är säkert billigare att bygga bilplatser på utfyllnader i Slemmern än under
marken i centrum. Men lika fullt är det en dyr lösning om de billiga parkeringsplatserna inte används. En
förlitan på sådana externa parkeringsytor skulle därför öka parkeringsproblemen i centrum och skulle
dessutom utgöra ett ödsligt inslag i strandmiljön. Om Mariehamn skall ha ett livskraftigt och lättillgängligt
centrum är staden tvungen att satsa på det dyrare alternativet.
Enligt byggnadslagen § 29 p. 5 och byggnadsförordningen § 30 p. 17 ankommer det på samhället att se till
att det finns tillräckligt med parkeringsplatser, både allmänna och privata. Kostnaderna för underjordiska
parkeringsanläggningar under stadens mark skall utredas av särskild konsult.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Bostadsö
SS ironiserar över förslaget med en bostadsö i Slemmern och säger att stadens syfte är att öka antalet öar i
landskapet från 6500 till 6502.
Kommentar:  Staden har föga direkt nytta av att övriga Åland är örikt. En bostadsö i Slemmern föreslås för att:
- centrum behöver ett starkt tillflöde av boende,
- skolan och den kommersiella servicen i innerstaden behöver förstärkt befolkningsunderlag,
- ett centrumnära boende är mindre bilberoende än ett externt,
- parkeringen och trafiken kan lösas under bebyggelsen i samband med att ön konstrueras,
- med en utbyggnad av Horelliområdet och f.d. Oljehamnsområdet följer stora mängder sprängsten och

schaktmassor som bl.a. av kostnadsskäl bör deponeras inom staden,
- staden kan endast indirekt påverka en utbyggnad och förtätning på privata tomter i innerstaden men på

en bostadsö som kan utbyggas i etapper kan staden direkt påverka bostadsbyggandet i centrum,
- en ö-formad utfyllnad ger stark identitet åt platsen och många strandnära byggnadsplaceringar.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Utbyggnadsbehov och –reserv för våningshus
SS anser att Horelliområdet och f.d. Oljehamnen med utrymme för ca. 1600 invånare teoretiskt bör räcka för
ca 15 års tillväxt och möjliggör därmed en mer sansad förtätning av innerstaden. Förslaget att på vissa
områden tillåta en påbyggnad av trevåningshus med en fjärde våning omfattas inte av SS. Fyra våningar
förutsätter hiss vilket i de flesta fall är komplicerat att installera i äldre trevåningsbyggnader med smala
trapphus. Själva ombyggnaden är komplicerad och förutsätter att alla boende i resp. hus tillfälligt flyttar ut.
Kravet på parkerings- och friytor ökar. En påbyggnad bör göras enhetligt så att idag harmoniska
områdeshelheter inte förstörs. Som exempel på en sällsynt enhetlig stadsbild som inte bör få påbyggas
nämns Stora gatan. Här finns enligt SS risk för att en fjärde våning överflyglar Esplanadens lindar. Ett annat
exempel är våningshusen öster om Skarpansvägen som enligt SS borde K-märkas och inte påbyggas .
I centrum anser SS att Torggatans småstadskaraktär skall bevaras och omfattar därför inte höjda
byggnadsrätter som leder till höjda våningstal här. SS anser att förslaget att tillåta IV-V-våningar på en tomt
(Storängen kv. 5) är ett gravt brott mot principen om likvärdig behandling av närstående tomtägare.
Kommentar:  Stora gatans våningshusbebyggelse är allt annat än enhetlig. Putsade, renmurade,
skivbeklädda och panelade fasader avlöser varandra. Bitvis är husen försedda med synligt tak bitvis med
platta.
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Mellan Ö. Esplanadgatan och Ålandsvägen föreslås därför en försiktig höjning med en ¾-våning
(vindsinredning). Mellan Ålandsvägen och Torggatan en förhöjning men en våning i kombination med att
husen förses med någon form av synliga tak. Förslaget syftar till en förbättrad stadsbild och fler centrumnära
bostäder utan att överflygla Esplanadens lindallé som är ca 20 meter hög (1985 ca 15 meter).
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omattas.

Kommentar:  Skarpansvägens snedställda våningshus bildar en enhetlig och för Mariehamn värdefull
stadsbild. Husens arkitektoniska kvalitet varierar. Förfrågningar rörande vindsinredning har förfallit på grund
av befintliga låga takhöjder. En höjning av husen skulle underlätta en sådan åtgärd. Husen förutsätts
bibehålla sin placering och yttre karaktär.
Förslag:  Synpunkten antecknas. I planen förtydligas principen att en förtätning genom påbyggnad skall
göras med bibehållande av områdets och befintliga byggnaders karaktär genom följande komplettering efter
sid. 43:s första mening med: "En förtätning genom påbyggnad skall göras med bibehållande av områdets
och befintliga byggnaders karaktär. Om- och tillbyggnader på Självstyrelsegårdens byggnader och Ålands
museum skall utformas så att byggnadernas huvudsakliga karaktär skall beaktas men samtidigt så att de
upptar en dialog med Mariehamns traditionella byggnadsskick.".
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Kommentar:  De relativt sett högre exploateringstalen i centrum medger högre byggnadsrätter. Vid sidan av
näringsliv, service, administration och kultur skall ett levande centrum också innehålla ett stort utbud av
bostadslägenheter. Strävan till god gatubild och möjlighet till förtätning genomsyrar generalplanen också här.
Torggatans småstadskaraktär i centrum värnas i planen. I gatulinjen föreslås därför II-våningsbebyggelse
såvida hus med flervåningar inte redan förverkligats.
Innanför denna gatufront i två våningar tillåts tre våningar. Undantagsvis i nämnda kvarter föreslås att inne
på två tomter skulle få uppföras IV-V-våningar. IV-våningar överensstämmer med Apoteksgården i
grannkvarteret. Den femte våningen är en kompromiss mellan tomtägarens önskemål om betydligt högre
bebyggelse och de krav en enhetlig stadsbildsutveckling uppställer. Den femte våningen bör utformas som
en takvåning. Förslaget med V-våningar kan dock bli ett svårhanterligt prejudikat som i förlängningen kan
leda till fem våningars sky-line i centrum
Förslag:  Synpunkten antecknas. Bestämmelser rörande femte våningens utformning som takvåning iförs i
planen (STO-5) genom följande tillägg under rubriken VÅNINGSTAL före sidans sista mening följande
mening: "Den femte våningen bör utformas som en takvåning."
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas inte.

Arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla bygg nader
SS är förvånad över att Zeipels affärsbyggnad inte är K-märkt eftersom tidiga funktionalistiska byggnader K-
märks i grannregionerna. SS anser det vara en skandal att Självstyrelsegården, Ålands museum, Arkipelag
och Statens ämbetshus ingår i område betecknat ”Rehabiliteringsområde”, att det föringar hela självstyrelsen
och dess kultur. Frågan bör enligt SS avgöras av utomstående expertis.
Kommentar:  Zeipels affärsbyggnad som är uppförd 1964, är ingen representant för tidig funktionalism
(1930-tal). Stadsarkitektkontoret har specialutbildad personal i restaureringskonst och arkitekturhistoria och
har full förståelse för K-märkning av 30-talets avantgarde-byggnadskonst.
1960-talets ”lådarkitektur” kan inte behandlas under samma arkitekturrubrik. Zeipels kulturhistoria är dock
intressant. Det är ett av två varuhus som byggdes ungefär samtidigt vid Torggatan. Det andra som hette
Varmans har förlorat både sitt namn och sitt ursprungliga utseende. När de byggdes innebar det en smärre
revolution för centrumhandeln i Mariehamn och är en milstolpe i handelns utveckling i staden. Nytt i Zeipels
var att flera köpman gick samman i ett hus och kring en affärsentré. Detta koncept fungerar fortfarande i
Zeipels. Stadsbildsmässigt är huset misslyckat; byggnadsvolym, fasadmaterial och -karaktär avviker från den
äldre inramande gatubebyggelsen (Cityhuset och Boreniuska huset). Den splittring i gatubilden byggnaden
åstadkommer är typisk för tidsandan på 60-talet. Frågan är om vi skall spara en splittrad stadsbild för all
framtid för att den är tidstypisk. Stadsarkitektkontoret anser inte det. Byggnaden kan varsamt till- och
ombyggas så att det går att avläsa dess historia som årsringar i en utveckling.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

Kommentar:  Landskapets byggnader är uppförda inom ramen för det s.k. Projekt –77. Vilket i sin tur föga
överensstämmer med det vinnande förslaget i tävlingen om Ålands förvaltnings- och kulturcentrum i
Mariehamn år 1966 (där SS var tävlingssekreterare). Arkitekturen har på intet sätt anpassats till platsens
karaktär (genius loci) eller till den åländska kulturen.
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Allmänhetens åsikter om de nämnda byggnaderna är mycket delade. Det torde inte vara någon överdrift att
påstå att gemene man knappast älskar dem. Kontrasten till det folkkära Socis som fanns på
Självstyrelsegårdens plats kan knappast vara större.
Själstyrelsemyndigheterna har anhållit och beviljats en stadsplaneändring för om- och tillbyggnad av
Självstyrelsegården. Hotell Arkipelag har haft och kommer sannolikt att ha behov av olika om- och
tillbyggnader. Det är viktigt att alla tillägg till dessa byggnader utformas så att de beaktar byggnadernas
huvudsakliga karaktär men också upptar en dialog med Mariehamns traditionella byggnadsskick.
Självstyrelsen är inget statiskt tillstånd och då kan inte heller utseendet på dess symbolbyggnader vara det.
Förslag:  Synpunkten antecknas. I planen införs ett förtydligande att om- och tillbyggnader rörande nämnda
byggnader skall utformas så att byggnadernas huvudsakliga karaktär beaktas men samtidigt så att de upptar
en dialog med Mariehamns traditionella byggnadsskick genom följande komplettering efter sid. 43:s första
mening med: "En förtätning genom påbyggnad skall göras med bibehållande av områdets och befintliga
byggnaders karaktär. Om- och tillbyggnader på Självstyrelsegårdens byggnader och Ålands museum skall
utformas så att byggnadernas huvudsakliga karaktär skall beaktas men samtidigt så att de upptar en dialog
med Mariehamns traditionella byggnadsskick."
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

Bearbetning av planen
Planförslaget överensstämmer inte till alla delar med arkitekt Svahnströms åsikter. Han anser slutligen att
stadsarkitekten inte kan förväntas ha öppet sinnelag för att pröva generalplaneförslaget mot dessa hans
synpunkter och bör fråntas den rätten.
Kommentar: Generalpanering är en kontinuerlig process. Föreliggande plan har säkert sina brister. De
inkomna synpunkterna är till för att pröva planens hållbarhet men också för att slipa bort felaktigheter och för
att göra förtydliganden. Efter några år kommer en ny generation politiker och nya tjänstemän att revidera
generalplanen efter nya samhälleliga och kanske fysiska förutsättningar. Föreliggande arbetsprestation bör
ses som en helhet.
SS åsikter och synpunkter är värdefulla och de sätter ljuset på centrala frågeställningar men de är inte
alenarådande. SS förslag innehåller ett djupt ringaktande av politikernas roll i planeringsprocessen. Rent
kollegialt sett är SS förslag anmärkningsvärt.  På ett personligt plan är anklagelserna mot stadsarkitekten
också kränkande.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Generalplanen utförs som ett projekt inom staden i ett samspel mellan
politiker och tjänstemän. I den mån extern sakkunskap erfordras används sådan (trafikplanering). För den
löpande generalplaneringen är stadens tjänstemannaresurser tillräckliga.
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Planeringen av Espholm och Svinö

Stark konstaterar:

Benita Karlsson-Eklund, Christina Mattsson, Cai-Eric Ekström, Marita Karlsson, Ulla Karlsson och Eva
Ekström-Andersen, samtliga markägare på espholm, omfattar planen med följande kommentarer, önskemål
och villkor:
1. Om vägen till Svinö förverkligas skall det privata SN området norr om vägen betecknas BS.
2. Det privata SN-2 området längs stränderna omfattas men upplevs som orättvist jämfört med dem

som tidigare inte respekterat strandskyddet och nu får byggnadsrätt fram till strandlinjen. De som
vårdat stränderna får SN på sin mark.

3. Markägarna förbehåller sig rätten att på egen strand få byggnadslov/tillstånd för att bygga
båtlänningar, småbryggor och bodar, som hör till ett skärgårdshemman.

4. Förslaget att på SN-område bygga en meter breda stigar för det rörliga friluftslivet och till stadens
simstrand  förutsätts inte gälla den privata marken.

5. Man föreslår en särskild beteckning för privata skyddsvärda stränder som förtydligar och
garanterar att de framförda synpunkterna beaktas.

6. Man motsätter sig en exploatering av Svinö för bostadsändamål.

Kommentar:
1. Vägen till Svinö är utredningsområde och en utbyggnad är avhängig av beslut rörande Svinös

markanvändning. Vägområdet är i sin helhet i stadens ägo. Frågan om den privata markens status
norr om vägen prövas lämpligen om och när en väg byggs.

2. Den strandnära bebyggelse och byggnadsrätt som kan åsyftas finns endast från Lervik västerut till
och med Lökskärsberget samt en tomt i Östernäs söder om Algrundet. Varven har av naturliga skäl alltid
legat vid stranden. Inom det första området är flera byggnader från tidigt 1900-tal och från Jomalatiden.
I samband med att gällande delgeneralplan för södra staden uppgjordes togs ett  politiskt beslut i
anledning av markägarnas synpunkter att marken längs V.Ytternäs södra strand skulle betecknas som
kvartersmark (Stds 834§/1982). Någon ändring härvidlag har inte införts i denna plan. Kvartersmark på
Lökskärsberget har dock tillkommit. Här finns både äldre och nyare strandbebyggelse etablerad.
Flera politiska beslut har medfört att åretrunt bebyggelse fått uppstå på berget.
Strandtomten i Östernäs söder om Algrundet är bebyggd med strandnära bebyggelse ursprungligen från
Jomalatiden. Tomten är delvis utfylld i stadens vatten. I Förhandlingarna med ägarna har eftersträvats ett
genombrott över den privata marken för strandstigen i utbyte mot att utfyllnaden på stadens område
skulle accepteras.

3. Enligt förslaget till generalplanebestämmelser för SN-2 område får de anläggningar som önskas byggas.
Staden har hittills ansett att traditionella strand- och båthus jämte bryggor väl passar in i
skärgårdsstadens sjöfront.

4. Att i staden regi bygga allmänna gångstigar på privat mark är möjligt endast med markägarens
tillstånd.

5. Mot bakgrund av konstaterandena under punkterna 3 och 4 torde ingen särskild bestämmelse för
privat SN-2 mark behövas. Byggandet på strand är i likhet med annat byggande underkastat
byggnadsnämndens prövning.

6. Generalplaneförslaget innebär att bostadsbebyggelse på Svinö skall utredas. När utredningen är
klar fastslås markanvändningen efter att synpunkter inhämtats av berörda. Mot planeförslaget kan
inlämnas anmärkning och över fullmäktiges beslut besvär i vanlig ordning.

Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.

Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Stark konstaterar:

Jan-Erik Lindfors, Nina Lindfors anför synpunkter rörande - förtätning
- Parkgatan
- Främmanberg●1●1b (20b)
- trafikljus

Förtätning
En fortsatt förtätning av innerstaden förstör trädgårdsstadskaraktären och trivseln. De kvarvarande
gatuhusen blir patetiska kulisser framför nya våningshus inne på tomterna. Bostadsön är ett bra och
realistiskt alternativ till förtätning, liksom Horelliområdet, områdena norr om Åsvägen och söder om Lillängen.
Absoluta centrum kan dock förtätas men inte strandområdet längs Österleden.
Stadens mål bör vara ”En balanserad och återhållsam förtätning i kombination med ibruktagande av ny
tomtmark för varierande ändamål”, inte en allmän förtätning av bebyggelsen.
Kommentar:  Stadens mål är en årsvis ökning av invånarantalet med 110. Under planperiodens 30 år
innebär det en ökning till ca 14000 invånare. Det är viktigt att innerstaden också kan växa. Ett boende nära
centrum upplevs av många som attraktivt. Övernäs grundskola behöver elevunderlag. I en levande innerstad
bör affärer och kontor kompletteras med boende. Men framförallt gynnas stadens komplicerade
trafiksituation av innerstadsboende vilket i regel är mindre bilberoende än extern bosättning. Om bostadsön
kan förverkligas minskar behovet att ytterligare förtäta innerstadens bostadskvarter. Generellt är förtätningen
i innerstaden inriktad på gatubebyggelsen och inte på det inre av kvarteren. Därvid kan en förtätning ofta
förenas med ett helande av stadsbilden och att fylla tomrum i gatubilden. På det hela taget är det fråga om
en balanserad och återhållsam förtätning där kultur- och naturmiljöer i stor utsträckning föreslås sparade och
skyddade.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Parkgatan
Trafiken från Östernäs, Hästskon och Lillängsområdet skulle behöva en ”trafikrännil” längs en ny Parkgata
mellan Skillnadsgatan och Stora gatan. Även den ökande trafiken från områden söder om staden skulle
betjänas av en sådan led.
Kommentar:  Parkgatan har diskuterats i STN men inte föreslagits som huvudgata. Motivet är att
Östernäsvägen enligt Trafiknätsanalysen inte skall vara genomfartsled för trafik från Ytternäs och Järsö-
Nåtöområdet.
För Östernästrafiken bör Skillnadsgatan-Torggatan framhävas som huvudled. Parkgatan utgör en del av den
nordsydliga GC-leden nr. 3. Om den skulle ändras till huvudgata måste för GC-trafiken avsättas särskilt
utrymme vilket ökar behovet av att gå in i Tullarns äng. En breddning av Parkgatan förutsätter rivning av
Övernässtugans äldsta 1700-talsdel alternativt att en ny väg öster om detta museiområde anläggs inne i
Tullarns äng. I norra ändan måste en förlängning av Parkgatan fram till Stora gatan föras runt Ålands
museums tomt med stora ingrepp i parkmiljö som följd.
Om Parkgatan skulle bli huvudled för genomfartstrafik skärs innerstaden av från strand- och parkmiljö även
på detta avsnitt, som i själva verket är det enda som idag inte bildar buffert mellan innerstaden och
Österhamn.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas. I anledning av TN:s förslag att Parkgatan skulle öppnas som en
avlastningsgata för norrutgående trafik för boende bedömmer STN att Torgatan mellan Skillnadsgatan och
Stora gatan är tillräcklig för genomfartstrafik.

Främmanberg ●1●1b
Lindfors familj äger nämnda tomt och redogör för historiken bakom bebyggelseplaceringen på tomten och
varför byggnaderna inte är uppförda i gatugränsen. Medlemmen i stadsplanenämnden, Peter Andersson, har
i en insändare ifrågasatt att den indragna byggnaden på denna tomt och på den östra granntomten i
generalplaneförslagets del 3 upptas som arkitektoniskt värdefulla. PA förespråkar i stället att tomterna
bebyggs med våningshus i gatulinjen på samma sätt som föreslås längs Storagatan från Neptunigatan
österut. Lindfors omfattar generalplanen till denna del och att bebyggelsen på tomten kan K-märkas om och
när ägarna så skulle begära.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Trafikljus
Lindfors anser att Ålandsvägen inte skall förstöras med bumpers eller andra farthinder samt att trafikljusen
skall vara kvar och utökas på V.Utfarten och Skillnadsgatan. De utgör en trygghetsfaktor både för bilförare
och fotgängare.
Kommentar:  Trafikljusens trafiksäkerhet är överdriven. Enligt statistiken sker det faktiskt fler allvarliga
olyckor i ljusreglerade korsningar än normalt sätt i andra korsningar. En förklaring är att fotgängare invaggas
i en säkerhet som är bedräglig. Många bilister chansar vid gult ljus och det är inte ovanligt att köra mot rött. I
båda fallen accellereras hastigheten för att den korsande biltrafiken inte skall hinna få grönt.
Modern trafikplanering utgår från att fotgängare och bilister skall vara möjligast jämspelta i stadsmiljö. Därför
planeras möten i plan så att bilisterna måste sakta farten. Det skall vara mindre förbud och färre röda ljus.
Gatorna skall planeras så att eftersträvat körsätt blir det naturliga och enda möjliga.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Harry Karlsson
Synpunkter över generalplanen, förslag för Marieham n

1. Regler för friköp av parkeringsplatser i centrum borde ändras så att friköp kan göras endast i
underjordiska parkerings-garage t ex. under Bussplan.

2. Vid förstoring av begravningsplatsen skall Strandgatan finnas kvar runt den förstorade
begravningsplatsen, som en ”långsamgata” bl.a. för kollektivtrafiken och dom närboendes trafiksäkerhet.

3. Fordonstätheten (biltätheten) sid. 115, felaktigt angiven i planen

Motorfordon Mariehamn:
31.12.2003

6 841 st

Motorcyklar    249 st
Traktorer o. Motorredskap    304 st
Mopeder    330 st

Summa motorfordon: 7 724 st

Motorfordon Hela Åland: Bilar 18 627 st Personbilar  15 194 st
31.12.2003 Bussar        40 st

Motorcyklar      777 st
Traktorer o.
Motorredskap

  3 763 st

Mopeder      986 st

Summa motorfordon: 24 193 st

4. Alternativa trafiklösningar för biltrafiken söderifrån till stans centrum eller genom stans centrum saknas i
planen.
Generalplanen är väl tänkt att gälla 20-30 år framåt. Skall Ålandsvägen svälja hela denna trafikökning?
Att föreslå Torggatans södra del på avsnittet
Ålandsvägen-Storagatan som huvudgata utan att först utreda följderna, är INTE bra.
Se särskild skrivelse från boende

5. Vid uppgörande av en Generalplan för Mariehamn som siktar 20-30 år framåt där man går in och ganska
hårt detaljstyr biltrafikströmmarna borde en dagsaktuell trafikräkning över trafikleder, gator och
korsningar utredas på nytt och inte använda en 3-4 år gammal trafikräkning.

6. Ålandsvägen

Ålandsvägen är idag den gata i Mariehamn där flest trafikolyckor inträffar, också med svåra
personskador som följd. Orsakerna är flera: tät trafik, hög hastighet, tät tvärtrafik innefattar också gång
och cykeltrafik, gatan saknar GC-led i centrum.
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Under senaste fyra åren har på Ålandsvägen hänt 120 st trafikolyckor varav 22 st med svåra
personskador som följd, dom flesta på avsnittet Styrmansgatan-Storagatan samt i korsningen med
Skillnadsgatan. Mörkertalet är stort för lättare personskador bland fotgängare och cyklister där ingen
statistik finns att tillgå, dessa olyckor registreras sällan till varken polis eller försäkringsbolag.

Ökning av trafikvolymen på Ålandsvägen kommer att ske inom en snar framtid då Lotsgatan och Horelli-
området byggs ut med ca. 1 700 personer och 700 motorfordon.
Ökning kommer också från Lemland-Järsö-Nåtö området när det nu börjar byggas ut med ca. 1 600
personer och 600 motorfordon, i framtiden också eventuellt från Svinö.

Var ska denna ökade trafik kanaliseras genom stadens centrum?

Staden har förbundit sig att göra en ny utredning om en avlastning av Ålandsvägen när trafikmängden
vid morgontoppen överskrider 800 fordon/ h vid korsningen Skillnadsgatan-Ålandsvägen. Trafikmängden
vid denna punkt var 441 fordon/ h vid den trafikräkning som gjordes 08.06.1989. Senare trafikräkningar
visar November 2002 topptimmen 555 fordon, December 2003 topptimmen 620 fordon.
Dygnsmedeltrafik i samma korsning är 7250 fordon.

Med den ökade trafiken från Lotsgatan-Horelli området samt Järsö-Nåtö området kommer vi snart att
uppnå den av staden bestämda gräns på 800 fordon/ topptimme i nämnda korsning.

Var finns då alternativen?

Ett av alternativen borde vara att leda trafiken från Östernäs och Lillängsområdena norrut och öppna
Parkgatan för genomfartstrafik som en ”långsamgata” 30km/ h för att avlasta Ålandsvägen och med en
attraktiv GC-led, se karta.

Med hopp om att nya Generalplanen skall minska antalet trafikolyckor med tillhörande personskador i
staden.

Harry Karlsson

Ledamot i tekniska nämnden
Suppleant i stadsstyrelsen
Stadsstyrelsens representant i stadsplanenämnden
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Starks kommentar:

1) Systemet med friköp av bilplatser har tillkommit för att dels underlätta byggandet i centrum och andra
tättbebyggda delar av staden och dels för att med härigenom influtna medel finansiera utbyggnaden av
allmänna p-platser. Över friköpta platser för TV ett register för att t.ex. dubbelförsäljning skall undvikas.
Detta kan ha lett till den felaktiga uppfattningen att friköpt plats går att reservera för enskilt bruk.
Friköpsplatser är allmänna platser.

Inledningsvis fanns det enbart markplatser. Senare har p-platser i underjordiska garage intagits i
systemet. De avgifter staden tar för friköp bör motsvara anläggningskostnaderna och driften. Staden har
idag en hög prissättning på friköpsplatser i centrum men tillhandahåller både billiga markplatser och
dyra garageplatser.
Det är inte oändamålsenligt att med friköpspengar bygga ut p-platser där de behövs i markplaner. Men
det är en trovärdighetsfråga att till samma pris sälja platser på gata och i garage under marken.  För att
slippa detta problem kan staden, som Karlsson föreslår, endast sälja friköpsplatser i underjordiska
garage. De hittills sålda friköpsplatserna på mark torde dock svårligen gå att omförhandla till
mångdubbelt dyrare garageplatser.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Generalplanen förtydligas genom att komplettera under riktlinjer under
punkt 3 efter två meningar med följande mening: " I fortsättningen bör friköp i centrum endast gälla
underjordiska p-platser."
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

2) Strandgatan berörs av gravgårdens utvidgning. Österleden har byggts för att avlasta stadens interna
gatunät. Därför bör både Strandgatans norra ände och Grindmattesvägens södra anslutas till
Österleden. Enligt samma princip är Klintvägen ansluten till V. Utfarten och den tidigare genvägen till
Scheffersgränd avklippt. Begreppet långsamgata tillämpas på gator där man med olika hinder vill ha så
lite genomfartstrafik som möjligt. Det är därför motsägelsefullt att offra parkmark för att bygga en gata
som egentligen inte skall ha genomfartstrafik. Att bygga en långsamgata för kollektivtrafiken är inte
ändamålsenligt. Det innebär en försämring jämfört med idag och farthindren är inte omtyckta av
chaufförerna. Det innebär också ett accepterande att den tidvis dåliga kapaciteten på
Österleden/Rökerirondellen. Det bör också vara möjligt att även på Åland tillämpa förkörsrätt för
kollektivtrafiken.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:   Omfattas.

3) De siffror som använts i generalplaneförslaget rörande biltätheten motsvarar de som Karlsson
presenterar.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

4) Stadens egen planerade tillväxt i södra staden är i föreliggande plan ungefär lika stor som i gällande
delgeneralplan för södra staden. Den planen har legat som underlag för beräkning av Ålandsvägens
möjligheter att ensam ta emot trafiken söderifrån. Härvid konstaterades i början av 90-talet att då 800
bilar under årsmedeldygnstrafikens maxtimme (morgontoppen) uppnås norrom korsningen
Ålandsvägen-Skillnadsgatan förbinder sig staden att göra en ny utredning om en avlastning av
Ålandsvägen (STDS 803§1990). Enligt TV:s beräkningar är dagens situation ca 600 bilar. Det nyligen
framlagda förslaget till delgeneralplan för Järsö-Nåtöområdet innebär en dramatisk ökning av
byggnadsrätterna. Om allt byggs ut skulle invånarantalet växa med 240 % (från 282 till minst 1150).
Planen är beräknad för 30 år. Enligt TV skulle detta öka maxtimmens bilar med 200 st, stadens egen
tillväxt i söder obeaktad.
Ställda inför detta dilemma har stadsplanenämnden föreslagit att Torggatans södra del vid ett framtida
behov kunde fungera som avlastningsled till Ålandsvägen. Alternativet att t.ex. bygga nya biltrafikleder i
parkmiljö har avförts eftersom de få och små parkområden som finns i innerstaden behövs som
rekreationsområden. Detta inte minst om innerstadens befolkning skall öka med ca 2000 invånare.
Både TV:s och stadsarkitektkontorets åsikt är att Lemlands kommun måste minska tillväxten på öarna
söder om Mariehamn. För helheten är det en bättre och hållbarare lösning att exploatera stadens södra
områden som ligger på gångavstånd till centrum.
Det är förståeligt att berörda invånare vid Torggatan protesterar mot en plan som skulle förvandla deras
lugna gata till en huvudgata. Förslaget måste dock ses som en yttersta reserv.
Rent tekniskt skulle gatan förses med en gång- och cykelbana där trottoaren finns. Därmed skulle
biltrafiken flyttas längre från husen på norra och västra sidan men samtidigt i motsvarande grad göra
intrång in på grönområdet på andra sidan och komma närmare dem som bor där. Sikten i kurvan skulle
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härigenom förbättras.
Förslag:  Synpunkten antecknas. I skrivningen om Torgg. södra del tilläggs: Torggatan mellan
Ålandsvägen och Storagatan reserveras som huvudgata. Behovet av detta avsnitt prövas då
maxtimmestrafiken i korsningen Ålandsv-Skillnadsg. överstiger 800 bilar. Markanvändning: oförändrad
mellan Stora gatan och Skillnadsgatan. Ny mellan Skillnadsgatan och Ålandsvägen.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas med tillägg. I skrivningen om Torgg. södra del tilläggs:
Torggatan mellan Ålandsvägen och Storagatan reserveras som huvudgata dock så att förbud för tung
genomfartstrafik införs. Behovet av detta avsnitt prövas då maxtimmestrafiken i korsningen Ålandsv-
Skillnadsg. överstiger 800 bilar. Markanvändning: oförändrad mellan Stora gatan och Skillnadsgatan.
Ny mellan Skillnadsgatan och Ålandsvägen.

5)    Stadsarkitektkontoret utför inte trafikräkningar och har därför av tekniska verken beställt de senaste
uppgifterna om trafikens storlek i Mariehamn. Vi har erhållit en intressant sammanställning av
trafikräkningar åren 1994.2002. En trafikräkning 2003 har av TV betecknats som inte tillförlitlig.
Förslag:  Synpunkten antecknas. TV tillser att färsk och relevant trafikräkning finns att tillgå.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

6) Parkgatan har diskuterats i STN men inte föreslagits som huvudgata. Motivet är att Östernäsvägen
enligt Trafiknätsanalysen inte skall vara genomfartsled för trafik från Ytternäs och Järsö-Nåtöområdet.
För Östernästrafiken bör Skillnadsgatan-Torggatan framhävas som huvudled. Parkgatan utgör en del av
den nordsydliga GC-leden nr. 3. Om den skulle ändras till huvudgata måste för GC-trafiken avsättas
särskilt utrymme vilket ökar behovet av att gå in i Tullarns äng. En breddning av Parkgatan förutsätter
rivning av Övernässtugans äldsta 1700-talsdel alternativt att en ny väg öster om detta museiområde
anläggs inne i Tullarns äng. I norra ändan måste en förlängning av Parkgatan fram till Stora gatan föras
runt Ålands museums tomt med stora ingrepp i parkmiljö som följd.
Om Parkgatan skulle bli huvudled för genomfartstrafik skärs innerstaden av från strand- och parkmiljö
även på detta avsnitt, som i själva verket är det enda som idag inte bildar buffert mellan innerstaden och
Österhamn.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Se även kommentar i anledning av TV:s och TN:s synpunkter i grupp
D sid. 14
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas. I anledning av TN:s förslag att Parkgatan skulle öppnas som
en avlastningsgata för norrutgående trafik för boende bedömmer STN att Torgatan mellan
Skillnadsgatan och Stora gatan är tillräcklig för genomfartstrafik.
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II – SP 45 §
MARIEHAMN
FÖRSLAG TILL GENERALPLAN, UTSTÄLLNING 18.10-17.12.2004

STN 04.04.2005

Grupp B
Starks kommentarer och förslag i anledning av synpunkterna som
inlämnats vid utställningarna (35 st).

Sidnr.

1. Galina Andrejew 2
2. Bertil karlsson 2
3. Roger Norin 3
4. Mia Mattsson 3
5. Susanna Siljander 3
6. 3
7. Johan Pettersson 3
8. Boende i staden – än så länge 4
9. Anonym 4
10. Mikael Brenner 4
11. Maria Palme 5
12. G. Palenius 5
13. 5
14. Gerd Häggblom 6
15. 7
16. Roger Eriksson 7
17. Päivi Alho 8
18. Mia Grann 8
19. Ester Miiros 8
20. Gunnar Sydén 8
21. Ann Riis 9
22. 9
23. 9
24. Carita Dahlberg 9
25. Erica Sundblom 10
26. Ungdom 10
27. Rainer Johansson 10
28. Tom Bengtsson 10
29. K F 11
30. 11
31. Johan & Johanna Ceder 11
32. Mats-Erik Ceder 11
33. Åsa Ceder 11
34. Gustaf Perander 12
35. Ingalill Karanko 12
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1. Galina Andrejew
Rena tokerier med V våningar. Stadens tjusning är ju de rara trähusena och villor samt centrum med II-III
våningar. Varför finns det skarpa trottoarkanter?
Har ni inte tillräckligt med holmar och öar här på våra kobbar och klintar. Varför bygga ? M:hamns stad en
konstgjord holme? Bygg hus och hem på alla möjliga holmar som finns rikligt överallt. Vad blir det att kosta?
Vem betalar vad? Inte i alla fall från mina skattepengar! Men ? kanske mitt finns till då: (Till all lycka) Eller
vad?
Varför tas roskisarna bort till vinter? T.ex. vid Pelles livs busshållplats är den redan borta 20.10.2004. Vart
kastar vi nu rosk? Undrar på att det slumpas ut i natur och mark. Bättre kollektivbusstrafik både i Mariehamn
och landet. T.ex. finns ingen stadsbuss på lördags sommartid. Ingen trafik ut till landet på en söndag för att
delta i en högmässa?
Rena rama dårskap.

Starks kommentar: Förslagen med V-våningar är undantag i innerstaden. Söder om Stora gatan och väster
om Ålandsvägen finns innerstadens trähusmiljöer. Dessa har i planen betecknats som historiskt och
arkitektoniskt värdefull stadsbild eller bebyggelsehelhet.
Motiven till att anlägga en bostadsö framgår av planen. Meningen är att boendet på ön skall vara
självbärande. Ön gör också att staden får ett tillskott av ca. en km allmänna kajer och stränder, många
hamnplatser och vindskydd för befintliga marinor och Sjökvarteret.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

2. Bertil Karlsson
En kommunsammanslagning (Åland= 1 kommun) bör vara alternativ nr 1 då man önskar frigöra mark för
boende. På Åland som helhet råder ingen brist på mark. Utfyllnaden av en bostadsö får svåröverblickbara
konsekvenser, inte minst för vattenmiljön, tar lång tid och kommer under flera år att göra Slemmern till en
byggarbetsplats. Kostnaderna är inte försvarsbara.

Viktigt att skapa kontakt mellan centrum (Torggatan) och Slemmern. Kunde Österleden grävas ned och
byggas över? Arkipelag står som en mur mellan centrum och vattnet – kunde öppnas mittför
Ekonomiagatan.

Parkering längs gatorna bör utnyttjas i högre grad – många gator är breda och rymmen bilar på båda sidor.
Nu tvingas tomtägarna att asfaltera fina gårdar för att skapa bilplatser. Överhuvudtaget är kraven på
bilplatser för olika verksamheter för hårda.

Verksamheten vid Algots varv bör tryggas – problemen med damm och oljud måste gå att lösa. Många
småstäder t.ex. i Danmark har varv mitt i stan. Vi skall nog försöka behålla de få produktionsindustrier vi har.

Våtmarker bör anläggas vid Svibyåns mynning för att förbättra vattenkvalitén i Svibyviken. Överhuvudtaget
bör man undvika att dagvatten ofiltrerat rinner ut i sjön.

Starks kommentar: Ändring i kommunindelningar berörs i ett särskilt tillägg till planen.
Motivet med en bostadsö framgår av planen. En miljökonsekvensbedömning skall göras som en del av den
fortsatta utredningen. Se även kommentarer till punkt 1 ovan.
Österleden kan grävas ner eller byggas över. Kostnaderna blir dock astronomiska och i det senare fallet
skapas stora stadsbilds- och miljöproblem.
Parkeringsnormerna överensstämmer med Ålands rekordhöga biltäthet. Planen syftar till långtidsparkering
under mark och korttidsparkering på gata.
Algots varv kan enligt planen bli kvar men området kan också utnyttjas för annan verksamhet.
Varvsverksamheten bör uppfylla miljö- och stadsplanekrav.
Våtmark kan enligt planen anläggas vid Svibyvikens mynning. Målsättningen är att dagvatten inte skall rinna
ofiltrerat ut i havet.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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3. Roger Norin
Vidtag konkreta åtgärder för att minska hastigheten på biltrafiken på Ålandsvägen. Ett fåtal bilister håller
tillåten hastighet. Bygg rondeller eller andra ”hinder”.
Förbjud mopedtrafik på cykel- och gångbanor. Jag har själv råkat ut för ett antal incidenter på gångvägen
nedanför Lotsberget (mellan Matrosgatan och Skillnadsgatan) med små barnbarn.
En EU-moped körs ofta i 50-60 km/tim. det är fullständigt livsfarligt när ett antal lyckliga gossar kommer
farande på dessa i grupp.

Starks kommentar: Planen innehåller förslag till hastighetsdämpande åtgärder i olika punkter på
Ålandsvägen, bl.a. rondeller.
Problemen med mopedtrafik är bekanta men inte en generalplanefråga.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

4. Mia Mattsson
Det där med konstgjord ö låter konstigt när det finns massor av öar här hos oss. Bygg villor, stugor och
hyreshus på någon färdig ö ute i skärgården istället. Ordna ett levande samhälle ute på öarna med turismen,
jakt, natur, hantverk, affär, apotek, skola, post, läkare. Djurfaunan är gratis, resten kostar. En konstgjord ö
kostar rör sig kanske ca ; miljonklass i stackars kommande släktgren som skall punga ut det ; skall spara
natur i Mariehamn, öka skräpkorgarna mera, kanske minskar roskishögarna i skogarna.
Skyddade områden för äldre, handikappade och djur.
Ordna mitt i centrum året runt blomsterarrangemang i krukor, lämna bänkarna kvar lite här och där.

Starks kommentar: Motivet med en bostadsö har klargjorts i planen. Se även kommentaren ovan under
punkt 1.
Planen innehåller en försvarlig del skyddade naturområden och parker samt förslag till fickparker med
möjlighet till olika blomsterarrangemang.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

5. Susanna Siljander
Gratis buss är bra.

Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

6
Mariehamn är en bra plats. Här trivs jag. Här finns det bra utsikt. Min pappa bor här med min halvsyster.
Förslag: Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

7. Johan Pettersson
Ej höghus vid Torggatans centrum vid torget.
Ej arrangerad ö.
Lättare för gående utan trottoarkanter.
Ej platta tak.
Planera noggrant, vid bygg som ska förhindra mögelskador i framtiden. Det lönar sig i längden.
Mera bänkar och roskkorgar.
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Starks kommentar: Planen föreslår ingen höjning av bebyggelsen runt Torget jämfört med nuläget eller
gällande stadsplan. Undantag utgör Statens Ämbetshus med platt tak som genom en påbyggnad med en
våning kunde anpassas till den traditionella stadsbilden med synliga tak.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

8. Boende i staden – än så länge
Inför parkeringsavgifter med parkeringsautomater på samtliga p-platser i stan. Ger inkomster, drar ner
antalet bilar i centrum. Är ohållbart att alla turister ska komma hit och parkera gratis och smutsa ner luften i
”Miljöstaden” Mariehamn.
Det går bara inte att komma med ett miljöpåstående och sedan inte göra något för att förbättra miljön!!!
Utveckla bussförbindelserna till landsbygden!
Att stadsbussen är gratis påverkar antalet bilar i staden mycket marginellt. Det är ju folket från landsbygden
som arbetar i staden som står för det största antalet bilar i stan. Staden måste utöva påtryckningar på resten
av landskapet för att det ska bli någon ändring tillstånd. Trafiklösningarna i staden kan inte ses separat från
trafiklösningarna i resten av landskapet!!!
Tryck på för billigare bussförbindelser till/från landet + vettigare avgångstider – d.v.s. fler tider.
Då kommer antalet bilar att bli mindre i stan med bättre utomhusmiljö
Att anlägga bostadsöar i Slemmern är bland det fånigaste jag hört. Måste alla bo i stadskärnan? Integrera
Mariehamn med omkringliggande kommuner!!!
Bygg uppsamlingsparkeringsplatser nära Sparhallen och anordna skytteltrafik med buss så att bilarna kan
lämnas utanför stadskärnan.

Starks kommentar: Parkeringsavgifterna är en viktig del av stadens parkeringsstrategi men faller inte direkt
in i generalplanens ramar.
Synpunkterna rörande busstrafiken på Åland och uppsamlingsparkeringar utanför staden med skytteltrafik
är bra men kan inte ingå i generalplanen för Mariehamn.
Motivet med en bostadsö framgår av planen.
Planen utgår inte från att alla måste bo i centrum. Se även kommentaren ovan under punkt 1.
Stadens mål är inte alla skall bo i innerstaden. Det stora problemet är att innerstaden tappat ca. 2000
invånare. Ett boende i centrum är bl.a. mindre bilberoende och gynnar därmed trafiksituationen i staden.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

9. Anonym
Jag är helt emot bostadsöar i Slemmern! Jag är rädd för att bostäderna kommer att bli så dyra att bara
rikemansbarn kommer att kunna bo där på bekostnad av skattemedel.

Starks kommentar: Motivet med bostadsö framgår av planen. Se även kommentar under punkt 1.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

10. Mikael Brenner
En mindre bilburen bro till Svinö. Parcellera holmen för egnahemsboende (rejäla tomter).
En bilfri bostadsbebyggd holme i Slemmern kan ses som mycket attraktiv.
Effektivt och ekonomiskt att bygga fyrkantiga lådor – men oj, oj vad ful och tråkig stadsbilden blir.
Eventuell underjordisk bilparkering i Västra hamnens närområde ses redan idag som nödvändig.
Långtidsparkerade bilar parkeras idag längs närliggande vägkanter.
F.d. oljehamnsområdet – Mariehamns utåt – får ej bebyggas med höghus.

Starks kommentar: Svinö är utredningsområde. Bostadsbebyggelse på Svinö är mer bilberoende än
Horelli- och Lotsbergsområdet. Ålandsvägens kapacitet sätter gränser för vad som är möjligt att exploatera i
södra staden.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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11. Maria Palme
Att bygga tre rondeller vid Sparhallen tycker jag att låter som en dålig idé. Det kommer att stoppa upp
trafiken.
Väghinder tror jag heller inte att hjälper stoppa trafikolyckor. Då är det bättre med en lägre hastighet och fler
trafikljus där barn går till skolan.
Bussen som kör utanför Mariehamn är otroligt dyr. Då tar man ju hellre bilen till jobbet. För alla passar det
inte med årskort om man inte använder det dagligen i flera år.

Starks kommentar: ”Väghinder” är till för att reglera körhastigheten. Vid 50 km/h dör 80 % av fotgängarna
vid krock med bil, vid 30 km/h 20 %. Farten dödar.
Övriga synpunkter berör inte planen.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

12. G. Palenius
Vi har inga närbutiker i Östernäs eller vid Örtvägen.
Någonting för 30-års generalplanering. Inte heller apotek, post. Ytterst besvärligt med allt detta är
sommarlördagarna när det inte finns kollektivtrafik á la stadsbussen.
Hur skall vi äldre då komma fram?
Visst ska det förbättras i staden men inte allt i centrum och Västernäs utan även i Östernäs. Vi hade en gång
i tiden en närbutik som hette Pelles livs men när den stängde sina dörrar definitivt så är vi nog i skogen.
Bygg ej en konstgjord ö i öarnas land. Satsa bättre för oss att komma fram i närheten där vi bor.

Starks kommentar: Planen innehåller två affärstomter i Östernäs. Butiksetablering sker på privat initiativ
och utgående från marknadsekonomiska spelregler. Motivet med en bostadsö framgår av planen. Se även
kommentar ovan. Under punkt 1.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

13
- Inga öar i Slemmern. Fyll istället ut viken mellan Nabbens sjövisten och ”Radar”. Tillsammans med

Strandnäs-ängarna blir det ett fantastiskt bostadsområde i stil med t.ex- Västra Klintens höghusområde.
- Höga punkthus istället för långa, man lägre, huslängor.
- Tillåt generellt 5-6 våningar inom det absoluta city-området (Storagatan-Ålandsvägen-Skarpansvägen-

Strandgatan). Speciellt kvarteret mellan Skarpansvägen och Kaptensgatan bör få bebyggas i höjd med
Nyfahlers-huset. Likaså bör Magazin- och Zeipelstomterna få en byggnadshöjd motsvarande närliggande
City-huset och Boreniuska huset. På innergårdarna eventuellt ännu högre.

- Skapa någonting spektakulärt – ett riktigt landmärke – av den gamla stenkrossen.
- Bra att Lökskärsberget får byggas ”på riktigt”.
- Västernäs höghus får gärna byggas på med 1-2 våningar, men däremot inte förtätas med nya

byggkroppar mellan befintliga hus.
- Generellt måste tillväxten ske på höjden, inom vissa koncentrerade områden – inte genom att ”tränga

ihop” och ”klämma in” på innergårdar (skräckexempel ”fånggården” mellanbefintliga hus på Kaptensgatan
och Folkhälsans nybygge).

- Är staden fullt utbyggd på det sätt som vi trivs med, så är det fullt. Då är det ingen lösning att förstöra det
vi har, utan lösningen finns i såfall i form av samarbete med Jomala och dess närliggande områden
(märk väl SAMARBETE – inte tvång och diktat, som tyvärr har präglat försöken till dialog tillsvidare.)

- Bered mera utrymme för kontor i det absoluta centrum, där de hör hemma och ger liv och näring åt
staden.

Starks kommentar: Stranden mellan Nabben och ”Radar” är i miljövårdsinventeringen och gällande
stadsplan klassad som naturskyddsområde (bl.a. viktigt häckningsområde för fåglar).
Punkthus i upp till VIII-våningar ingår i planen för Lotsgatans bebyggelse.
Höghusbebyggelse i 5-6-våningar inom det föreslagna centrumområdet skulle helt förändra Mariehamns
småstadskaraktär. Stora kontraster mellan lågt och högt skulle under långa tider prägla stadsbilden och i
slutändan utplåna det mesta av den befintliga bebyggelsen där det också finns fler exempel på arkitektoniskt
och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Mycket av stadens identitet skulle därmed gå förlorad. I planen
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föreslås istället en moderat förtätning. Magazintomterna föreslås förtätade med ett bevarande av Torggatans
småstadskaraktär men högre bebyggelse inne på tomterna. Zeipelstomten ingår i stadens
stadsbildsrehabiliteringsprogram.
Planen möjliggör utökning av kontorsverksamhet i centrum.
Synpunkter rörande kommunindelningen behandlas i ett särskilt tillägg till planen.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

14. Gerd Häggblom
Markanvändning: Jag gillar inte planeringen av bostadsområdet som är föreslaget i Norra Mariehamn, öster
om Skogshyddsvägen. Vi har redan fått nog av tjatandet omkring Algots Varv och dess störande, trots att
varvet var där först. I Norrböle blir det säkert samma sak. Ex: Renhållningen skramlar för mycket och börjar
före 07.00 eller ”Chips fisk” och ”Royal Canin” släpper ut illaluktande odörer, särskilt sommartid. Eller
högtalarna från travbanan dånar vid nordlig vind så det stör.
Mitt förslag: Anlägg istället trädgårdskompostering i 3 delas. 1 del per år så det hinner bli fin jord var tredje år
till Mariehamns stads rabatter. Vi Mariehamnare har inte nån speciell plats att göra av med gräs och löv.
Buskar som beskärs kan väl köras till flis? Jag föreslår detta med tanke på just i det område är det mycke
sankmark. Ekonomiskt blir det billigare med kompost där än att bygga bostadsområde längre upp på berget,
då man måste borra och spränga för avlopp och dylikt. Jag understöder bostadsbygge på Svinö, med tanke
på att innerstaden redan är trång och förstör idyllen med höghus. Ta till exempel de höga fyrkantiga lådorna
på Skönviksområdet. De är skrämmande fula.
Jag kan inte riktigt förstå varför det skulle pressas in 7000 människor till i Mariehamn? Vi är väl tillräckligt
med kommuninvånare bara vi inte slösar bort vår ekonomi på fel ”grejer”?
Bostadsbrist blir det ju, har vi sett, eftersom samhället strävar efter att dela på familjer. Det blir två bostäder
per familj så länge samhället/kommunen betalar ensamstående mödrar pga separation. Kvinnor och män
idag tar hellre till flykten med sina problem än försöker lösa dem. Just av den orsaken. Karlarna kanske av
”lättja” och kvinnorna för att de får extra bidrag. (Hörsägen)
Varför inte bygga upp ett system för att sträva efter att vara en familj. Som det nu är, anser jag det vara
väldigt orättvist mot männen. Vid separation med barn inblandade och delad vårdnad får kvinnan –
barnbidrag, bostadsbidrag, ensamförsörjarestöd och underhåll av karln. Mannen får ha barnen kanske
vecka-vecka och betala underhåll ändå. Jag anser dem lika ansvariga till separationen, om det inte föreligger
våldshandlingar som orsak. Männen är alltid i underläge när det gäller barnvårdnad och våld. Det finns
massor med kvinnor som utövar psykisk misshandel mot sina män. Men det syns inte.
Sätt pengarna på vården att fungera och att daghemmen får tillräckligt med anslag så barnen får en bra
grund. Pga: Dagens stressade samhälle då båda föräldrarna måste jobba för att ha råd med dyra hyroro och
att få mat på bordet, finns inte mer än ca 2 timmar per dag för föräldrarna att ägna sig åt barnen.
Sätt ekonomin på det som behövs för människorna, istället för att bygga underjordiska parkeringar med dyra
fläktsystem för att de inte skall vara hälsovådliga att vistas i. Eller massa farthinder på vägarna som gör att
man inte kan ekonomiköra över huvudtaget. Ju mer ”broms och gas” desto mera avgaser i vår profilerade
Eko-stad? Dessa farthinder är bara till besvär. Chaufförerna i stadsbussen kommer troligtvis att ha
omfattande ryggbesvär efter att sitta varje dag och guppa på 126 farthinder. Varje dag! De kör ju faktiskt inte
bara en tur per dag runt sin linje.
Med tanke på utryckningsfordon ex ambulansen. Den stackare som får hjärtinfarkt, bör nuförtiden, läggas på
mage i ambulansen för att då få automatisk hjärtmassage på väg till sjukhuset. Brandbilarna kanske får
gungningar i vattentanken och välter, vilket leder till att de inte hinner fram till enbrand. Det är kanske så
Mariehamn vill ha det. INTE JAG SOM BOR HÄR.
Övrigt gällande trafiken. Dagerns fotgängare och cyklister verkar tro att de är odödliga då de rör sig i trafiken.
Int ser de något heller. Tag till exempel väjningsplikten för cyklisterna vid bussplan på Styrmansgatan.
Cyklisterna skall stanna. Eko-stad bör ha jämnare trafikflöde för bilarna med tanke på avgasutsläppen då det
blir knyckigt. Därför anser jag att fotgängare och cyklar skall vänta för motorfordonen. Gångare och cyklar
släpper inte ut avgaser, då de startar efter ett stopp.
Var är trafikläran som fanns redan 1975? Jag har inte blivit påkörd än, int mormor på 85 år heller. Vad beror
det på att yngre idag tror de får göra hur som helst, och gör så? Har de ingen självbevarelsedrift eller har de
redan ledsnat på livet?

PS: Att hålla så mycket av näringslivet som möjligt på hemmaplan ger arbete åt ortsbefolkningen, vilket i sin
tur leder till skattebetalning för kommuners ekonomi. Istället för beställningar av billiga tjänster och varor
utifrån så vi blir arbetslösa och tvingas laka ur kommunens ekonomi. (Jag blir uppsagd för att trycksaker
skickas till Åbo & Estland för tryckning. HÅLL NÄRINGEN HEMMA!!!)
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Några funderingar av mig som alltid blir i kläm då det gäller samhälleliga frågor. Jag är ett ”Maskrosbarn”
som misstolkas i vårdsammanhang hela tiden och nu blir jag arbetslös pga: samhällets näringsideologi.

”Ibland så trött” Tack för ordet

Starks kommentar: Bostadsbebyggelse på Svinö är inget alternativ till den redan i stadsplan fastslagna
bostadsbebyggelsen i Österbacka. De kommunaltekniska kostnaderna för en bebyggelse på Svinö är
betydande och ett bebyggt Svinö ökar trafikproblemen på Ålandsvägen.

Siffran 7.000 är en teoretisk beräkning av hur många nya invånare kunde rymmas i Mariehamn enligt
förslaget till generalplan. Stadens mål är att kunna ta emot 110 personer årligen eller 3.300 inom
planperioden fram till år 2035.
Det är en korrekt iakttagelse att familjesplittringen försvårar bostadsbristen och i sig ökar behovet av
bostadsbyggande.
Trafik i stadsmiljö och på landsbygden är inte samma sak. I en stad finns det många grupper som har lika
rätt till stadens gemensamma offentliga rum, gatorna : förutom bilisterna har vi fotgängarna, cyklisterna vilka
kan indelas i flera olika kategorier med olika behov och möjligheter att röra sig i staden. Vid ekonomikörning i
50 km/h dör 80 % av fotgängarna vid kollision med bil. I 30 km/h dör 20 %. Farten dödar! Därför måste
fysiska åtgärder tillgripas för att göra gatorna möjligast jämlika för alla brukare.

På landsvägarna är problematiken en helt annan: där är det mötet bil mot bil i hög hastighet, som orsakar
flest olyckor.

Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

15

Bygg ej på höjden!

Starks kommentar: I planen föreslås en moderat höjning av våningstalet inom vissa områden. Höghus och
höga e-tal i innerstadsmiljö sparar mark men är stadsbildsmässigt problematiskt och leder till vanligen sterila
gårdsmiljöer och parkeringsproblem.

Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

16. Roger Eriksson

Trafiken i innerstaden.
Min åsikt för att göra trafiken i innerstaden smidigare är att enkelrikta Parkgatan (söder-norr).
Då slipper Ålandsv en hel del trafik tex morgonrusningen.
Många barnfamiljer bosätter sej på Skillnadsgatan och Ålandsvägen nu när äldre människor säljer bort sina
hus.
Detta är det ändå vettiga tänk på miljön, och tänk på dom som bor vid tex Ålandsv.
Sen vill jag också ha buss till postterminalen i Sviby. Vi är säkert 150 personer som jobbar där och ingen
transport finns anordnad.
Det betyder att många familjer har varit tvungna att skaffa en extra bil till familjen.
Tack

Starks kommentar: Att öppna Parkgatan skulle mycket marginellt avlasta Ålandsvägen.90 av 600 skulle vid
maxtimme välja Parkgatan enligt TV:s beräkningar. Däremot skulle åtgärden innebära stora negativa
konsekvenser för miljön.Se även kommentar i grupp A punkt 4.
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Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

17. Päivi Alho
Vi vill inte ha mer stenar och utfyllnadsmaterial i sandviken Slemmern.
Ingen bostadsö med andra ord.

Starks kommentar: Motivet för en bostadsö framgår i planen. En miljökonsekvensutredning skall föregå
projektet. Se även kommentaren ovan under punkt 1.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

18. Mia Grann
- Renhållningens verksamhet är en plats för hälsonämnden att kolla. Adress: Skogshyddevägen!
- Det öppna diket på Odalgården, Snellmansåkrar kunde också åtgärdas. På våren och vid hårt regn så

forsar vattnet i diket längs Bolstavägen på Chips och HJ.Foods sida.
- Cykelbana från rondellen österut? Tung trafik – livsfarligt, att cykla där.

Starks kommentar: Stark utgår från att MG avser GC-väg österut från nya rondellen på ”gamla”
Godbyvägen. I planen förslås GC-väg ända från Dalbo till den nya stadsdelen Österbacka längs
Bolstavägens södra sida.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

19. Ester Miiros
Jag bor i Östernäs och mina synpunkter utgår från att jag jobbar på landet och använder bil.
- Jag tycker Parkgatan skall bli en biltrafikled. Bef. Parkgata kan fortsättningsvis vara gång- och

cykelled, men en ”smal” 2-filig väg är definitivt önskvärt. Att leda all trafik från Östernäs-
Västernäs över Skillnadsgatan-Ålandsvägen samtidigt som dessa områden får fler invånare och
de ovannämnda gatorna är så ”utbyggda” som de kan bli, tycker jag är onödig belastning.
Vi HAR träd och parker och hav. Några kan vi avstå från.

- för högre hus
- för nästan allt annat också …

Starks kommentar: Problematiken kring Parkgatan har belysts i flera av Starks kommentarer ovan och i
tekniska verkens synpunkter.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

20. Gunnar Sydén
Jag tycker som trafikant i Mariehamn att det redan finns tillräckligt med rondeller. På väg hemifrån till skolan
kommer jag att måsta köra genom 5 rondeller. Man kan satsa pengarna på annat istället. Bygg en
motorbana istället, utan rondeller.

Starks kommentar: Rondeller är en metod att trafik- och hastighetssäkra korsningar mellan bilar och lätt
trafik. Inom staden finns inte utrymme för en motorbana.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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21. Ann Riis
- bra att grönområden bevaras
- underlätta för privatpersoner som vill bygga på egen mark på icke stadsplanerat område,

speciellt då byggnationen följer delgeneralplan.

Starks kommentar: Staden har ett markpolitiskt program och en byggnadsordning som reglerar planeringen
och byggandet på privat råmark. Enligt planen skall vissa bebyggda parceller (R-3) efter prövning kunna
bebyggas med åretruntbostäder.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

22
- Det är bra att Mariehamn för en långsiktig plan för sin utveckling, då blir det framtida Mariehamn

säkert mycket trevligare. I dag känns staden väldigt sönderhackad, jag tänker på till exempel
Torggatan som blivit bättre, man fortfarande är bedrövlig. Det är bra om cyklister och gångare
får bättre ”utrymme” i stadsbilden.

- Parkeringssituationen är under all kritik i dagsläget.
- Jag tror inte på att ”bygga sönder” gator som exempelvis Ålandsvägen.
- I stället för att bygga ut begravningsplatsen borde man satsa på en helt ny.
- Jag vill inte ha höga hus längs Östra utfarten.
Ett önskemål: Det här är ju en stor plan. Det skulle vara intressant att se hur den påverkar mitt kvarter. Då är
det lättare att förstå vad den betyder. Det är ändå den närmaste närmiljön som är mest angelägen.

Starks kommentar: Torggatan har bebyggelse från olika tider och har bl.a. därför en variationsrik gatubild.
Successivt skall en rehabilitering göra miljön mera harmonisk men lika viktigt är att centrum fylls av liv och
verksamheter.
Ålandsvägens estetiska kvalitet mellan Styrmansgatan och Stora gatan kan diskuteras. På många ställen är
trottoarerna under all kritik och kantstenarna fulla av skador. Idag är biltrafiken prioriterad och gatan mycket
olycksdrabbad.. Mycket lite har gjorts för den korsande lätta trafiken. Stadsarkitektkontoret hävdar att en
ombyggnad som ökar trafiksäkerheten för alla brukare av gaturummet inte behöver bli en ”sönderbyggd”
gata utan en estetiskt betydligt behagligare och jämlik miljö.
En etablering av en ny begravningsplats har diskuterats. Någon plats för en sådan har inte funnits och
församlingen prioriterar bl.a. av ekonomiska skäl en samlad gravgård.
Rönnbergs torg är utredningsområde i planen. Höga hus (IV-våningar) kan utformas så att utsikten från
bakomliggande hus skyms mindre än av en lägre och mer utbredd bebyggelse.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

23
Planen på bostadsö i Slemmern är ett ypperligt exempel på idiotiskt storhetsvansinne och
bristande verklighetsuppfattning.

Starks kommentar: Motivet och kostnadsuppskattningen för en bostadsö redovisas i planen. Se även
kommentarer ovan under punkt 1..
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

24. Carita Dahlberg
Behålla gamla vackra hus.
Parker är viktiga.
Behåll havsutsikten!

Starks kommentar: Planen slår vakt om byggnadskulturen och naturmarken. Havsutsikten är värdefull. En
bostadsö kan delvis skymma utsikten mot Slemmern med ger de planerade bostäderna tillgång till vackra
vyer över hav och vatten.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
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Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

25. Erica Sundblom
Jag anser att Mariehamns starka, direkta kontakt med Slemmern och Svibyviken vara mycket väsentligt för
Mariehamns karaktär. Därför motsätter jag mig byggande av bostadsö i Slemmern.

Starks kommentar: Planen slår vakt om byggnadskulturen och naturmarken. Havsutsikten är värdefull. En
bostadsö kan delvis skymma utsikten mot Slemmern med ger de planerade bostäderna tillgång till vackra
vyer över hav och vatten.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

26. UNGDOM
Bygg högre! 8 vån. är lagom!

Starks kommentar: Småstadsmiljön i Mariehamns innerstad är sårbar. Höghus som i en storstad eller i ett
avskilt nybebyggelseområde, ser naturliga ut skulle här helt förändra stadens karaktär.
I planen föreslås en moderat höjning av våningstalet på vissa platser i innerstaden. I Horelli- och
Lotsbergsområdet har staden gått in för högre bebyggelse IV-VIII våningar.
Se även kommentaren ovan punkt 1, 7 och 13.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

27. Rainer Johansson
En bra generalplan bibehåller M:hamn som trädgårdsstad – VIKTIGT.
Men i längre perspektiv – Mariehamn + Jomala = stark kommun!

Starks kommentar: Frågeställningar rörande kommunindelning behandlas i ett särskilt tillägg till planen.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

28. Tom Bengtsson
- Bygg bostäder på Svinö. Perfekt att erbjuda strandtomter så nära staden.
- Utnyttja det tomma området mellan Shell och TB till bostäder. Området ser ju bedrövligt ut idag.

Jord- och grushögar prelis vid utfartsvägen som alla turister och ålänningar åker är inte så
snyggt. Dessutom skulle området ge underbar sjöutsikt. Kanske en saluhall och lite kafeer för
att bygga "”hop" stadens centrum med sjöfartskvarter och Mariebad.

- Förslagen till högre hus i centrum är bra, ön i Slemmern mindre kul …

Starks kommentar: Svinö är utredningsområde liksom Rönnbergs torg. I båda fallen gäller det att analysera
bostadsbyggandets förutsättningar och konsekvenser. Se även kommentaren under punkt 10 och 14.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

29. K F
Parkgatan byggs ut för att trafiken från Östernäs inte behöver köra genom stan.
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Starks kommentar: Se kommentarer ovan rörande Parkgatan.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

30
Inga fyrkantiga lådor. Både hus och båtar börjar se för jävliga ut.

Starks kommentar: Strävan i stadsplaneringen har sedan 80-talet varit att anpassa nybebyggelsen till det
traditionella byggnadsskicket i staden med synliga tak. De främsta företrädarna för det platta taket
Självstyrelsegården, Hotell Arkipelag och Ålands Museum liksom KK-husets planer har tillkommit genom
arkitekttävlingar där staden har haft föga inflytande.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

31. Johan & Johanna Ceder
Vi anser att området ”Ceders” på Västra Klinten Rnr 3:75 och 3:80 bör bevaras i sitt nuvarande skick, p.g.a.
det kulturhistoriska värdet.

Starks kommentar: Se kommentar ovan under synpunkter grupp A punkt 11
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

32. Mats-Erik Ceder
Mina synpunkter är att Ceders området Nr 3:80 bevaras som det är i dag. Området är kulturhistoriskt
värdefullt med gamla byggnader och träd från 1800-talet. Området som betas av får och hästar är ett
uppskattat naturområde.

Starks kommentar: Se kommentar ovan under synpunkter grupp A punkt 11.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

33. Åsa Ceder
Se enskilda synpunkter.

Starks kommentar: Se kommentar ovan under synpunkter grupp A punkt 11.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

34. Gustaf Perander (MTV Pens.)
Det finns för mycket grönomr. i staden. Dom hinner inte sköta om dem. Mera bostäder i stället.
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Starks kommentar: En mer allmän bedömning är att staden har för lite grönytor. I stort sett sköts grönytorna
väl. De anlagda parkerna som kräver mer underhåll utökas i takt med att staden växer men budgetanslagen
minskar relativt sett. Det är ett problem. En turiststad måste ha god kvalitet på sina parker.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

35. Ingalill Karanko
Det föreligger en avvikelse mellan markanvändningsplanen och kartan ”Parker och grönområden” när det
gäller Allégatans utsträckning vid Redaregatan.
Enligt min mening/åsikt är markanvändningsplanen det bästa alternativet och bör således förverkligas.

Starks kommentar: Konstaterandet är korrekt.
Förslag: Synpunkten antecknas. Kartan över parker och grönområden justeras enligt markanvändnings-
kartan vad beträffar Redaregatans allé.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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JJ– SP 45 §
MARIEHAMN
FÖRSLAG TILL GENERALPLAN, UTSTÄLLNING 18.10-17.12.2004

STN 18.04.2005

Grupp C
Starks kommentarer och förslag i anledning av synpunkterna
som inlämnats via stadens hemsida (14 st).

Sidnr.

1. Konstnären 2
2. Jan-Erik 2
3. Ben 2
4. Fredrik Sjölund 2
5. Kim Johansson 3
6. Jack Christenbrunn 3
7. Ola Gottberg 4
8. Jack Christenbrunn 4
9. Yngve Söderlund 4
10 Brita Enroth-Lindén 4
11 Harriet Andersson 5
12. Bjarne 5
13. Veronika Häggblom 6
14. Tage Silander 6
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1. Konstnären
Jag anser att angående trafikplanen inom Mariehamn, att..

... ni bör öppna reguljära flyglinjer. Rutterna kan gå Järsö-Möckelö, eventuellt Järsö-Godbyvägen, med
mellanlandningar när så behövs.

Dräneringen inom Mariehamns stad har sedan länge vid idogt regnande varit undermålig. Jag anser
det således som skäl vara att överväga ett bortgrävande av samtliga vägar inom staden och ersätta
dessa med s.k \"huvuddiken\" eller utfall. Dessa kan då bättre leda bort vattnet och man får dessutom
en mycket reducerad trafik. De befintliga och framtida farthindren kan med smärre justeringar av höjd
användas som \"överfarter\" eller broar.

PS! Ett mindre drastiskt beslut skulle annars vara att bygga 1 st farthinder per utfart, då vissa
människor har setts backa ur sina garage med en otillbörlig hastighet och fara uppstår.

Starks kommentar: Stadens trafikproblematik har utförligt redovisats i planen. Konstnärens
spexartade förhållningssätt är roande men löser inte de verkliga problemen.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

2. Jan-Erik
Jag anser att..
framförhållning=prioritering ur trafiksäkerhetssynpunkt är något som tycks saknas hos våra
beslutsfattare (kanske något som återspeglas även i andra sammanhang skulle jag vilja påstå) med
en hopplös önskan om bättring

Starks kommentar: Staden har bl.a. låtit utarbeta ett trafiksäkerhetsprogram 1998, en uppföljning av
trafikolyckor 1989-2002 och en trafiknätsanalys i syfte att göra staden trafiksäkrare. De budgetmedel
som skulle behövas för de föreslagna åtgärderna har dock inte beviljats i tillräcklig utsträckning.
Landskapsregeringen är väghållare för stadens in- och utfarter som också berörs av stadens program
och analyser. Inte heller från det hållet har nödvändiga medel för trafiksäkerhetsåtgärder i staden
beviljats.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

3. Ben
Mera öar med trevliga promenader nära vattnet och brygg- och kajmiljöer, hellre det än bygga på
höjden! Har dock ingen aning om vad det kostar att bygga öar... Kanal rakt igenom stan hade varit
perfekt, men det lär väl vara svårt.

Starks kommentar: Se kommentar i grupp B punkt 1.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

4. Fredrik Sjölund
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Jag anser att nybyggnation i Mariehamns innerstad inte längre kan begränsas till 5 våningar. Vi bör
helt klart tillåta 7-9 våningar, särskilt på \"innergårdar\". Utåt Torggatan bör antalet våningar vara 4
eller mer.
Vad gäller obebyggda tomter bör man verkligen sätta press på tomtägarna. Det finns ju relativt gott om
platser i staden som kan bebyggas. Dessa tomter har säkert byggrätt, men ägarna utnyttjar inte denna
rätt. Kunde man inte se till att där byggs på ett eller annat sätt. Vid trafikljusen på Torggatan -
Storagatan, längs Ålandsvägen på flera ställen, bredvid/ bakom Tele ring på Norragatan osv.
Annars en bra plan.

Starks kommentar: Se kommentar i grupp B punkter 1, 7, 13.
Staden följer med byggnationen och ger med jämna mellanrum byggnadsuppmaningar till tomtägare
med obebyggda tomter. I vissa fall önskar staden se över stadsplanen före sådan uppmaning ges i
andra fall bör tomtägaren se till att tomten bildas i enlighet med fastställd stadsplan för att uppmaning
skall kunna ges.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

5. Kim Johansson
Jag anser att Askuddsvägen bör ingå i 30-områdes förslaget. Askuddsvägen är idag fullständigt
livsfarlig då bilisternas hastighet sällan underskrider 70 km/h. Innevånarna i \"bikupan\" har dessutom
en tendens att överskrida 90 km/h på denna 40-väg.

Alltså: 30 km/h begränsning samt farthinder är absolut nödvändiga på Askuddsvägen! Det är bara en
tidsfråga innan något barn på cykel råkar illa ut.

Starks kommentar: Enligt trafiknätsanalysen och planförslaget är Askuddsvägen 30-gata.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

6. Jack Christenbrunn
Jag anser att planen i det stora hela är väl genomtänkt men önskar dock att man tänker över följande
detaljer:
Ifall Torggatan är tänkt att avlasta Ålandsvägen vilket är det naturliga för all trafik som skall ledas
norrut förbi stadens centrum, bör man belägga Torggatan med förkörsrätt och avlägsna hindret i
korsningen Torggatan/ Skillnadsgatan för att öka framkomligheten. Hindret kan istället flyttas till
Skillnadsgatan av säkerhetsskäl som har betydligt mindre trafik. Öhbergsvägen som hör till stadens
äldsta bostadsområden är inne i en generationsväxlingsfas, där barnfamiljer i allt större utsträckning
flyttar in i de äldre husen, varför man i planeringen borde beakta detta genom att till exempel göra
avsnittet Läringsgränd- Hantverkargränd till gårdsgata. Under alla omständigheter bör
hastighetsnedsänkande åtgärder vidtas så att hastigheterna sänks ifrån nuvarande 70-90 till 30km/h.
Starks kommentar: Om Torggatans södra del blir huvudgata bör korsningen med Skillnadsgatan
hastighets- och trafiksäkras.
På gårdsgata är all sådan biltrafik förbjuden som inte skall till parkeringsplats eller fastighet vid
gårdsgatan (Vägtrafiklagen 42§).
En gata som i övrigt är avsedd för genomgående trafik kan således inte på ett mellanliggande avsnitt
betecknas som gårdsgata.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Åtgärd, se grupp A punkt 9.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas med tillägg. I skrivningen om Torgg. södra del tilläggs:
Torggatan mellan Ålandsvägen och Storagatan reserveras som huvudgata dock så att förbud för tung
genomfartstrafik införs. Behovet av detta avsnitt prövas då maxtimmestrafiken i korsningen Ålandsv.-
Skillnadsg. överstiger 800 bilar. Markanvändning: oförändrad mellan Stora gatan och Skillnadsgatan.
Ny mellan Skillnadsgatan och Ålandsvägen.
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7. Ola Gottberg
Jag anser att staden bör göra en utskriftsvänlig version av det aktuella förslaget till generalplan så att
detta lättare kan skrivas ut, eftersom det är utsatt på internet. Då behöver man inte sitta vid datorn och
läsa eller närmare göra sig förtrogen med förslaget, som i övrigt är förtjänstfullt uppgjort. Det är inte
alla som klarar av att skriva ut hela texten som det nu är uppgjort. Då borde sådana anvisningar finnas
med. Det är också en kostnadsfråga: Alla har inte ännu bredband och alla har kanske inte får tag i det
på annat sätt.
Mvh

Ola Gottberg

Starks kommentar: Vi beklagar detta. Stadens kapacitet är ännu inte vad den borde vara i detta
avseende. Vi arbetar på det och hoppas att den slutliga planen skall kunna skrivas ut enligt
önskemålet.
Förslag: Synpunkten antecknas. Staden arbetar på detta.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

8. Jack Christenbrunn
Jag anser att Oljehamnsberget bör bebyggas med terassradhus som smyger upp längs sluttningen
och ger de boende en makalös utsikt över havet. Att bygga höghus på detta område vore en
arkitektonisk skandal.

Starks kommentar: Terrashus är bland det dyraste sättet att bygga. Tak- och grundläggningsytorna
blir mycket stora. Takytorna som samtidigt är terrasser måste vara platta för att inte skrymma utsikten.
Sådana ytor är i regel problematiska i vårt klimat. Höghus kan göras hur arkitektoniskt intressanta som
helst. Staden har högt ställda ambitioner.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

9. Yngve Söderlund
Den befintliga planskilda korsningen \"Västerleden och gc-vägen vid tekniska verken\" borde markeras
på kartan.
Tycker planen överlag verkar bra.

Starks kommentar: Korrekt påpekande. Beteckningen för befintlig planskild korsning har fallit bort på
kartan sid. 107.
Förslag: Synpunkten antecknas. Trafiknätskartan över GC-vägar kompletteras med beteckning för
planskild korsning söder om tekniska verken.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

10. Brita Enroth-Lindén
Jag anser att..
Vi inte ska ha bostadsöar i Slemmern.

Starks kommentar: Motivet för en bostadsö framgår i planen. Se även kommentar grupp B punkt 1.
Förslag: Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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11. Harriet Andersson
Här några reflexioner
- Ohållbart att Mariehamns stad och kringliggande kommuner inte vill samarbeta om en

gemensam generalplan.
- Hur skall Mariehamn t.ex. klara all genomfartstrafik, om stora bostadsområden byggs

söderut i Lemland? Tunnel?
- Tror planerarna verkligen att folk, som bosätter sig i Horelli-området, kommer att

promenera eller att ta cykeln till centrum, som det sagts i en del framföranden?
- Undertecknad cyklar dagligen 3km t/r genom stan i ur och skur. Barnen är utflugna, har

två personers hushåll. Byter vinterdäck/sommardäck på cykeln. Det är ibland jobbigt att ta
sig fram, hittills har det går bra. Men hur klarar t.ex. en barnfamilj och äldre personer
dylika transporter i regn och rusk, i snömodd eller blixthalka med cykel eller till fots?

- Ålandsvägen och Torggatan kommer knappast att kunna svälja all kommande trafik.
Redan nu är det svårt att ta sig ut och in från tomten (gäller även för cykel) vid rusningstid.

Vill samtidigt passa på att tillägga ett par andra ärenden:
- Vänligen färdigställ snarast cykelvägen på Ålandsvägen mellan Norragatan och

Styrmansgatan.
- Bumpers vid trafikljus (vid kyrkan) ger falsk säkerhet. Om en bil saktar in vid ett

övergångsställe börjar du reflexmässigt gå över gatan. Hjärnan tolkar det som om bilen
saktar in just för dig eller för rött ljus och du börjar gå över gatan trots att trafikljuset lyser
rött för gångtrafikanten. Det är flera personer som uppmärksammat detta.

Tack för ordet.

Starks kommentar: Byggnadslagen tillåter inte generalplanering över kommungräns.
Landskapsregeringen skall enligt lagen om kommunöversikt sammanställa alla åländska kommuners
kommunöversikter. Lagen har varit i kraft 10 år. Fortfarande torde det inte finnas någon
sammanställning.
Staden har på olika sätt uttryckt oro för att konsekvenserna av en kraftig exploatering på Järsö-
Nåtöområdet blir trafikmässigt allvarliga för staden. I planen sägs att ett boende på Horelli- området på
gränsen till innerstaden är mindre bilberoende än ett boende t.ex. på öarna söder om Mariehamn.
Självklart uppstår det situationer då bilen behövs i stadens nya våningshusområde. Viktigt skulle det
vara att bygga ut attraktiva, bekväma och trafiksäkra GC-vägar från Horelli- och Lotsbergsområdet in
mot centrum. Det är svårt att tvinga folk till ett visst beteende. Det är bättre att skapa förutsättningar för
en önskad utveckling.
Problemet med Ålandsvägen torde behandlas av tekniska verken i en vidare utredning.
GC-vägen längs Ålandsvägen ingår i planen. Ett förverkligande av den utgör en del i ett större projekt
rörande ombyggnaden av Ålandsvägen mellan Stora gatan och Ålandsplan, vilken tills vidare inte
prioriterats.
Synpunkter beträffande bumpers vid trafikljusen för GC-trafiken över Stora gatan är viktiga och bör
uppmärksammas av tekniska verken.
Förslag: Synpunkterna antecknas och meddelas tekniska verken till kännedom.
Stadsplanenämndens beslut:

12. Bjarne
Jag anser att den s.k. bostadsön i Slemmern strykes från generalplanen, att Dalbergsleden
förverkligas (snarast) och att Östernäsvägen och Östra utfarten ansluts genom Tullarns äng.

Starks kommentar: Beträffande bostadsön se kommentar ovan grupp B punkt 1.
Frågan om att förbinda Östernäsvägen med Österleden har kommenterats ovan bl.a. i grupp A punkt4.
Dalbergsledens vara eller icke vara har utförligt behandlats i planen.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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13. Veronika Häggblom
Jag anser att...
- beträffande fastigheten 2-6-Backeberg bör våningstalet bättre korrespondera med

tomterna söder om, snarare än norr om.
Är idag II/III men borde kunna tillåtas upp till IV mot gatsidan för att möjliggöra
ändamålsenligt utnyttjande av fastigheten.

- har K-märkningsmöjligheter för uthuset på innergården till K-märkta fastigheten
Södragatan 18 genomgåtts?

Starks kommentar: Tomten, som har beteckningen BR, kvartersmark för radhus eller andra kopplade
byggnader, ligger vid askuddsvägen mellan bostadsvåningshus i III – ½ III våningar i söder och
egnahemshus i 1/2I våning i norr. Genom stadsplaneändring 1999 höjdes våningstalet från II till II/III
på den aktuella tomten, vilket innebär att bebyggelsen på den sluttande tomten får vara III våningar
mot Askuddsvägen och II våningar in mot tomten. Bebyggelsen kan sålunda bilda en lämplig
stadsbildsmässig övergång mellan de angränsande byggnadsskalorna: den blir från Askuddsvägen
sett en våning lägre än det närmaste våningshuset och en våning högre än egnahemmet norr om.
Förslag: Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

14. Tage Silander
Kommentarer:
Jag anser att e-talet måste ha en mycket mindre betydelse i avgörandet huruvida byggnationen
passar in i miljön. När det gäller t.ex. Zeipels bör där kunna bygga ett fullständigt t.ex. fyravåningshus.
Härtill bör bilplatsbehovet i redan bebyggda kvarter, som i det fallet, vara måttligt av den anledningen
att det inte är ekonomiskt eller ens praktiskt genomförbart att klara av det teoretiska behovet.
Med villkor som gör att projekt kan förverkligas kommer de också att bli förverkligade. Annars mycket
tveksamt.

Samma sak gäller tomten mellan Ömsen och Andelsbanken (Olofssonska gården). Om den tomten
skall bebyggas med 1.500 kvm våningsyta kan det bli knepigt att klara av ekonomin (med måttliga
hyror). Varför inte höja byggrätten för att därmed se till att något händer.

Ett bra sätt är att först avgöra hur stadsbilden kommer att se ut med ett tillräckligt byggande, för att
därefter ge möjlighet till utbyggnaden genom att samtidigt kräva att byggnaden skall förses med
tillräckligt många bostäder.
Dessa två exempel är nära min vardag och därför bekanta. Men det finns säkert många fler liknande
exempel.

När det gäller bostadsöarna är jag i det här skedet avogt inställd till dylika grepp. I första hand skall vi
nog använda den mark vi har och genom t.ex. kommunsammanslagning mellan Mariehamn och
Jomala klara av vårt markbehov ändå.

Härtill två extra karameller:
1) Bygg eller möjliggör byggande av ett eller flera parkeringshus. Även parkeringshus kan vara

vackra om arkitekten får leva ut sin fantasi.
2) 2) Kortare parkeringsrutor i centrala staden vilket tvingar folk att köpa mindre bilar. Passar

händelsvis även till motorcyklar. Vill man ha en stor vräkig bil får man med andra ord vara beredd
att promenera en bit. (Tja... det här sista kanske inte var riktigt allvarligt menat)

Lycka till!

Starks kommentarer:

E-talet
I generalplanen förs ett resonemang kring förhållandet mellan e-tal och våningstal (sid. 43, del 2). Där
sägs att ”för stadsbilden är våningstalet ett viktigare stadsplaneinstrument än det matematiska e-talet”.
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E-talet anger förhållandet mellan byggnadsrätt och tomtareal varför det direkt påverkar tomtens värde.
I planen indelas staden i olika e-talsområden. De högsta e-talen finns av naturliga skäl i absoluta
centrum.

Zeipels
Det har också framförts synpunkter att Zeipels borde K-märkas. I stadens stadsbildsrehabiliterings-
program ingår Zeipels som ett objekt som genom lämplig till- och påbyggnad kan anpassas till
närliggande bebyggelse vid Torggatan.

Olofssons
Grundbyggnadsrätten 1.500 räcker till. Om på tomten kan anläggas underjordiskparkering (minst 80%
av tomtarealen) med anslutning till stadens planerade allmänna parkering under Biblioteksplatsen kan
staden pröva 25 % tilläggsbyggnadsrätt för bostäder. Inräknas även tillägg för trappor, hissar och
ytterväggar kan planerad utbyggnad om ca 2.000 m² v.y. förverkligas.

P-platser
Vid nybyggnad bör p-platser anläggas på tomt enligt de normer fullmäktige antagit. Staden har bl.a.
för vissa centralt belägna tomter tillämpat olika typer av friköpsmöjlighet (BO 54 §). Eftersom det är av
största betydelse för centrumutvecklingen att det finns tillräckligt med centralt placerade p-platser har
staden sett sig tvungen att planera för underjordisk parkering. Den tomtmark som finns bör reserveras
för produktiv markanvändning. Parkeringshus är en 60-tals företeelse. Idag rivs de och ersätts av
underjordisk parkering. I småstäder är P-hus mycket sällsynta. Underjordisk parkering är dock
kostsam att förverkliga. När dessa kostnader läggs på lokal- eller bostadskostnaderna kan nivåerna bli
orealistiskt höga och projekt avskrivs, centrumutvecklingen avstannar.
En central fråga är därför: hur långt kan och skall staden med skattemedel delta i utbyggnaden av
underjordisk parkering och vilka byggnadsrätter skall gälla i centrum?
En höjning av byggnadsrätterna ökar ytterligare behovet av bilplatser, d.v.s. behov av större
underjordisk parkering, men kan totalt sett underlätta genomförandet av projekt. Hittills har e=1.25
med 25% tillägg för bostäder i kombination med underjordisk parkering ansetts vara max. för centrum.
En höjning av e-talet kan öka pressen på höjt våningstal och därmed till att den intima
småstadskaraktären och den harmoniska stadsbilden med kyrkan, stadshuset och Navigationsskolan
som dominanter rubbas och försvinner.
En underjordisk parkering under Biblioteksplatsen ingår i generalplanen och är också fastslagen i
stadsplanen. Det är viktigt projekt för centrumutvecklingen. Om staden skall engagera sig kraftfullt i
underjordiska parkeringar under allmän mark bör det enligt Stark göras möjligast koncentrerat.
I stadsplanen för polishustomten har en extraordinär tilläggsbyggnadsrätt villkorats med tomtägarens
engagemang i Biblioteksplatsens underjordiska parkering.
Skall projektet Biblioteksplatsen kunna genomföras krävs deltagande från fler tomtägare i centrum.
Mot den bakgrunden kunde en extra utökning av byggnadsrätt sammankopplas med att tomtägare
engageras i p-platser under Biblioteksplatsen till den del projektets p-platser inte går att anlägga på
tomten.

Bostadsö
Beträffande bostadsö se kommentarer och förslag under grupp B punkt 1.

Förslag: Synpunkterna antecknas. I del 2 under rubriken ”parkeringsanläggningar/riktlinjer sid. 118
och under rubrik ”efter särskild prövning för ” införs en punkt 6 och respektive ett nytt franskt streck
med texten ”Extra utökning av byggnadsrätt kan sammankopplas med att tomtägare engageras i
utbyggnad av allmän P-plats under gata eller annan allmän mark.”
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas. Stark ges i uppdrag att synkronisera texten rörande 25 %:s
tillägg med denna text.
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PP– SP 53 §
MARIEHAMN
FÖRSLAG TILL GENERALPLAN, UTSTÄLLNING 18.10-17.12.2004

STN 16.05.2005

Grupp E
Starks kommentarer och förslag i anledning av pressröster om
förslaget till generalplan och den kommunala indelningen

Kommentar

Generalplaneringen skall vara en rullande planering. Generalplanering behövs kontinuerligt i en stad.
Med jämna mellanrum skall den pågående utvecklingen analyseras och riktlinjerna för den framtida
planeringen ses över. Arbetet med föreliggande plan har aktualiserats av att innerstaden och södra
stadens delgeneralplaner är föråldrade.

Ändring i den kommunala indelningen är en komplicerad fråga som kräver minst två kommuners
medverkan och samtycke. Att vänta med generalplaneringen tills frågan om den kommunala
indelningen är utredd och politiskt beslutad skulle kasta staden in i ett ”planlöst” tillstånd under
obestämd tid.

Målsättningen för generalplanearbetet är bl.a. att åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar
stadsstruktur, att återanvända den stad vi har och effektivt utnyttja den. Härvidlag skiljer den sig från
tidigare planering som i mycket har gått ut på fysisk expansion d.v.s. att sprida ut staden.
Det har varit en kostsam och arealkrävande stadstillväxt som också har ökat bilberoendet och därmed
trafikproblemen. I ett Mariehamn som enligt denna gamla modell skulle fortsätta ”blåsa upp sig” och
dessutom negligera innerstadsutvecklingen skulle vi få ett högt trafiktryck och latent centruminfarkt.

Förslaget till generalplan visar att Mariehamn kan rymma ca 17.500 invånare (plus Svinö).
Planens horisontår är 2035. Fram till dess är staden beredd att växa med 110 invånare / år (vilket är
ett osannolikt högt tal) eller till totalt 14.000 invånare. Den är således långt ifrån fullt utbyggd inom 30
år. Tillväxten föreslås ske genom stadstillbyggnad inifrån och utåt och med stor vikt lagd på att skapa
ett konkurrenskraftigt och vitalt centrum. Något Hongkong (minst 30 våningar) föreslås inte utan en
moderat höjning av våningstalet med en våning till fyra inom några vissa specifika områden.
Stor vikt har i planen lagts vid skyddet av natur- och kulturmiljön.
Efter ca 10 år kommer egnahemstomter att bli en bristvara i Mariehamn, såvida inte Svinö till stor del
reserveras för småhusbebyggelse.

Det sägs att unga familjer som bosätter sig utanför staden bara ökar pendeltrafiken. Men samtidigt
sägs det att det är en önskvärd och naturlig utveckling att staden växer norrut in i Jomala-områden -
som redan idag befolkas av dessa unga familjer. Vad skulle det trafikmässigt vara för skillnad om det
är mariehamnare eller jomalabor som pendlar in till centrum ?

Oberoende om det i framtiden blir ändringar i den kommunala indelningen eller inte bör den befintliga
staden med dess centrum omhändertas. Det är också skäl att i framtiden beakta det faktum att ett
centrumnära boende är mindre bilberoende är ett perifert.

Stadens centrumutveckling förutsätter att parkeringsfrågan kan lösas. Centrumhandelns
intresseorganisationer anser att parkeringsanläggningarna bör ligga så centralt som möjligt. 30 års
erfarenheter av avsidesparkering på Rönnbergs torg bekräftar detta. Att ordna parkering på centrala
rivningstomter eller i parkeringshus enligt 60-talsmodell är stadsbildsmässigt negativt. Den tomtmark
som finns behövs istället för produktiv markanvändning. Stor enighet råder därför kring målet att
placera långtidsparkeringen i underjordiska anläggningar i anslutning till gågatumiljöerna i centrum.



241

Det är en dyr lösning, som måste till, oberoende av hur stor landareal Mariehamn i framtiden kommer
att ha.

I debatten har detta uppenbart ansetts vara en ekonomisk felinvestering, att bygga om staden på
dyraste sätt.
Med felinvestering kan också ha avsetts de stora satsningar på idrottsanläggningar som hamnat
utanför Mariehamn (i Eckerö och Finström).

Som lösning på problemet med ”felinvesteringar” krävs ett samgående med Jomala eller att hela
Åland bildar en kommun.

Ett samgående med Jomala löser inte stadens parkeringsproblem och gör inte centrum mer
dynamiskt. Tvärtom, en utbredning av staden in i Jomala ökar trafik- och parkeringstrycket i centrum. I
värsta fall kan vi få se ett centrum som dukar under och slocknar. Den utvecklingen är bekant bl.a.
från USA.

Eller skall det främsta syftet med ett starkt och dynamiskt Mariehamn utökat med Jomala och kanske
hela Åland utläsas som en strategi att genom centralisering förhindra "felinvesteringar" utanför
centralorten.
Idag kan förvisso utvecklingen på Åland många gånger beskrivas som ”allas krig mot alla”. Men skulle
ett Åland med en mycket kraftig och dynamisk centralort vara en garant för en någorlunda jämlik
behandling av Ålands alla hörn?
Vi ser hur dagligvaruhandeln koncentrerats till några servicepunkter på Åland. Kommunerna lägger
ner skolor och daghem med motivet att en utspridd service kostar.
Ett Åland utan kommunala gränser underlättar sparåtgärder och en accelererande utveckling mot ett
allt mer koncentrerat serviceutbud. Syftet är ju att spara genom att rationalisera.

Mariehamns tidigare strategier har varit att påvisa att staden är i akut behov av tilläggsmark. Det har
inte varit en hållbar argumentation med dagens ögon sett. Fortfarande ryms många människor och
verksamheter här. När detta mera korrekta konstaterande sägs ut i förslaget till generalplan blir främst
de äldre kommunala aktörerna besvikna och rent av upprörda.

Svenska utredningar har visat att den här typen av måttfulla småstäder är 20 % billigare i drift än
glesbygd och storstäder.

Idag har staden en synnerligen ekonomisk stadsstorlek. Det gäller både utbyggnad och underhåll.
Att staden kan hålla ett mycket lågt skatteöre måste bl.a. sökas i detta förhållande.

Mariehamn omfattar 11.6 km² och Jomala 142.0 km². Att administrera och upprätthålla stadsservice
inom ett drygt tolv gånger större stadsområde med knappt en tredjedels befolkningsökning måste
påverka skatteöret.

Som ett snabbare alternativ till dramatiska kommunsammanslagningar bör olika former av samarbete
kommunerna emellan utvecklas. Även en övergripande landskapsplanering som bl.a. kan ingripa i
interkommunala konflikter bör utvecklas.

Förslag: Synpunkterna antecknas. I ett särskilt nytt tillägg till generalplanen som ersätter avsnittet
”Samordna planeringen med Jomala” berörs frågor rörande kommunindelningen.
Stadsplanenämndens beslut: Förslaget omfattas.
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          KK – SP 45 §
MARIEHAMN
FÖRSLAG TILL GENERALPLAN, UTSTÄLLNING 18.10-17.12.2004

       STN  04.05.2005

Grupp D
Starks kommentarer och förslag i anledning av inkomna
remissyttranden.

REMISSORGAN SIDNR.

Byggnadsnämnden 03.01.2005   2
Fritidsnämnden 16.12.2004   4
Hamnnämnden 13.12.2004   5
Kulturnämnden     8.12.2004   8
Miljönämnden 15.12.2004   9
Räddningsnämnden 15.12.2004 10
Skolnämnden 13.12.2004 11
Socialnämnden 20.12.2004 13
Tekniska nämnden 01.02.2005   14
Äldrerådet 04.01.2005 26

Jomala kommun 04.01.2005 28
Lemlands kommun 29.12.2004 34
Ålands landskapsregering Museibyrån 31.12.2004 39

Trafikavd. 02.02.2005 44
Miljöbyrån 16.02.2005 49
ÅHS -

Byalag -
FFC:s fackliga platsorganisation på Åland 27.01.2005 59
Mariehamns Församling 26.11.2004 60
Mariehamns Gårdsägarförening -
Rädda Barnen 22.12.2004 61
Stiftelsen Sjökvarteret 17.11.2004 64
Ålands Företagarförening 30.12.2004 66
Ålands Handelskammare 24.01.2005 68
Ålands Hyresgästförening 22.12.2004 70
Ålands Köpmannaförening 29.12.2004 71
Ålands Natur och Miljö 29.12.2004 73
Ål ands Vattenskyddsförening 13.12.2004 75
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BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden 215 §, 13.12.2004

Stadsstyrelsen inbegär byggnadsnämndens utlåtande över föreliggande förslag till generalplan för
Mariehamn. Utlåtandet bör vara inlämnat före 31.12.2004.

Byggnadsinspektörens förslag : Nämnden upptar förslaget till diskussion, vilken skall ligga till grund för den
fortsatta beredningen av ärendet. Ärendet bör bordläggas till byggnadsnämndens sammanträde 03.01.2005.

Beslut: Förslaget godkänns. Ärendet bordläggs.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
----------

Byggnadsnämnden 11 §, 03.01.2005

Man kan konstatera att generalplaneförslaget är resultatet av ett imponerande arbete. Förslaget skapar en
bra plattform som utgångsläge för den fortsatta stadsplaneringen. Tyvärr har vi inte i den åländska
byggnadslagen någon aktualitetsprövning av äldre stadsplaner i samband med prövning av byggnadslov,
såsom fallet är i rikets markanvändnings- och bygglag. Det skulle ge generalplanen mera tyngd. Det vore
därför angeläget att vi i kommande nya bygglag fick samma bestämmelse.

Beträffande bilplatser kan påminnas om att vid uppgörande av stadsplaner skall enligt BF § 30 tillses, ”att
allmänna parkeringsplatser anordnas i tillräcklig utsträckning samt att nödigt antal privata bilplatser finnes”.
Det innebär att summan av de privata och de allmänna (friköpta eller med allmänna medel iordningställda)
bilplatserna bör täcka behovet som uppstår av byggnadsåtgärderna. Då man vid k-märkning ger en
lindrigare bilplatsnorm för tomten bör således behovet tillgodoses utanför tomten. Som exempel kan nämnas
att vid k-märkningen av Strandgatan 12 minskades bilplatskravet för byggnaden till endast 4 bp. För det
sammanlagda personantal lokalerna i byggnaden är godkända för, skulle enligt stadens parkeringsnorm
erfordras 38 bp. Här har således ”försvunnit” 34 bp.

Av samma anledning borde de allmänna platserna utökas, då byggande av bostäder i vindsvåning/takvåning
tillåts, även om bilplatser inte kan iordningställas på tomten.

Stadsplaner där tomtägare befrias till 100 % från skyldigheten att iordningställa bilplatser, om denne i
samråd med staden bygger underjordisk parkering på tomten och upplåter dessa till allmän parkering är i sig
en bra idé. Men om dessa platser sedan säljs som friköpsplatser såsom t.ex. under Sittkoffs, minskar
utökningen av bilplatser i närområdena. Parkeringsplatsernas antal under Sittkoffs motsvarar i stort sett
behovet för enbart Sittkoffs enligt normal bilplatsnorm. Då platserna dubbelutnyttjas uppfyller de ej längre
behovet i området.

För att exploatera Rönnbergs torg med bostadsbebyggelse gäller det således att förutom anläggande av nya
bilplatser för nybyggnationen även bibehålla eller omplacera de 144 bilplatser som friköpts på området.

En höjning av exploateringstalet för bebyggda tomter medför vid utbyggnad att även såväl bilplatsernas antal
som den för bostäderna erforderliga friytan (utöver parkeringsytorna) behöver utökas, såvida inte normen för
friytorna sänks. Ett alternativ värt att närmare utreda kunde vara, att man på samma sätt som man kan
friköpa bilplatser även kunde friköpa/reservera grönytor i de s.k. fickparkerna om de angränsar till tomten.

När det gäller utbyggnad av våningsyta på tomt utöver byggnadsrätten bör man undvika formuleringen
”inräknas inte i våningsytan” (häfte 1 sid. 130) och istället använda ”får utbyggas utöver byggnadsrätten”,
eftersom stadsplanen inte inverkar på hur en byggnads våningsyta beräknas.

Beträffande underjordiska garage- och källarutrymmen (häfte 1 sid. 131) påpekas att BO § 19 medger att
källarutrymmen får byggas, förutom inom byggnadsområdet, även under gårdsplanens naturliga markhöjd,
där byggande inte uttryckligen är förbjudet. Uttryckligt förbud kan t.ex. vara servitutsområde. Antalet
källarvåningar är inte längre begränsat i BO. För byggande av regelrätta källarutrymmen även utanför
byggnadsytan erfordras således inget omnämnande i stadsplanen. Däremot i sådana fall, att utrymmen som
inräknas i byggnads våningsyta skall tillåtas även i källarvåning.

5 % överskridning av byggnadsrätten är ingen extra byggnadsrätt såsom anges i häfte 2 på sidan 44, utan
anger gränsen för vad som skall betraktas som sådan mindre avvikelse, som byggnadsnämnden kan
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godkänna av värmeekonomiska (över 250 mm tjocka väggar) eller arkitektoniska (burspråk o.d.) skäl.
Gränsen baserar sig på ett landskapsstyrelsebeslut. Denna gräns kan eventuellt ändras i samband med
ändring av bygglagen.

Beträffande Östernäs strand (häfte 2, sid. 76) påminnes om stadgandet i BO § 34: ”Sådan stadens mark,
som är upplåten till allmänt nyttjande, såsom gatumark, parker, planteringar, … samt rekreations- och
trafikområden, underhålles av staden. Staden kan genom avtal med enskild person överlåta underhållet av
visst område på bestämda villkor; likväl ansvarar staden för att underhållet skötes på ändamålsenligt sätt”.
Det är således tekniska verkens markavdelning som ansvarar för anläggande, skötsel och underhåll av
området mellan tomternas tomtgränser och stranden. Vidare är det mätningsavdelningen som kan
kontrollera tomtgränserna (inte byggnadsinspektionen). Byggnadsnämnden kan dock, i stöd av BO § 14,
ålägga tomtägarna att ingärda tomterna och även fastställa typ av ingärdning. Enligt gällande stadsplan bör
tomtinhägnaden utföras med häck.
I samband med översynen av parkeringsbehovet för hamnen och Mariepark (häfte 2, sid. 120) kan påpekas,
att Mariepark i gällande stadsplan saknar parkeringsnorm.

Byggnadsinspektörens förslag : Nämnden förordar förslaget till generalplan med ovanstående
påpekanden.

Beslut: Förslaget godkänns med tillägget att nämnden anser att de skyddsvärda objekten kunde utökas
med Skarpansvägens norra sida, Cityhuset, Apoteksgården, Borenius och Böndernas hus samt eventuellt
Ålandsbanken.

Starks kommentar:

Det är ett korrekt påpekande att summan av de allmänna och de privata bilplatserna bör täcka det samlade
behovet av p-platser inom ett område. I centrum med höga exploateringar, mycket arbetsplatser och livlig
trafik skärps parkeringsproblematiken och det allmännas skyldighet att engagera sig i olika lösningar ökar.
Det gäller t.ex. kulturhistoriskt värdefulla byggnader. När de ursprungligen byggdes krävdes inga bilplatser.
Vid ändring av användningsändamålet kan dock enligt BL§12g krävas att p-platser anordnas.  I det nämnda
fallet fanns endast två alternativ: antingen rivning av (Nylundska) gatuhuset eller K-märkning med tillhörande
p-norm (1 bpl/ 200 m² v.y.). Äldre affärshus i centrum, K-märkta eller inte, alstrar idag även med bibehållen
markanvändning betydligt större p-platsbehov än då de byggdes för snart mer än 50 år sedan. Det är en
realitet, men då säger vi inte att p-platser ”försvunnit”.
Skall staden slå vakt om kulturarvet och dessutom öka boendet i centrum måste det allmänna träda till och
lösa en del av parkeringsproblematiken.
Friköpta p-platser är allmänna och får inte reserveras för enskild användning. Utlåtandet kan tolkas så att
dubbelutnyttjande av p-platser försämrar tillgången på parkering. I själva verket innebär ett effektivt
samutnyttjande av p-platser en reducering av upp till 50 % av behovet av p-platser (se del 2, sid. 15).

Rönnebergs torg är utredningsområde för bostäder. Förutom att de rent byggnadstekniska förutsättningarna
skall studeras bör också den påpekade parkeringsproblematiken utredas.

Påpekandena rörande underjordiskt garage och utrymmen som inte inräknas i våningsytan är korrekta och
ändringar införs och ersätter nuvarande text i planen (del 1, sid. 131) enligt följande: ”BO § 19 medger att
källarutrymmen får byggas, förutom inom byggnadsområdet, även under gårdsplanens naturliga markhöjd,
där byggande inte uttryckligen är förbjudet. Uttryckligt förbud kan t.ex. vara servitutsområde. Antalet
källarvåningar är inte längre begränsat i BO. För byggande av regelrätta källarutrymmen även utanför
byggnadsytan erfordras således inget omnämnande i stadsplanen. Däremot i sådana fall, att utrymmen som
inräknas i byggnads våningsyta skall tillåtas även i källarvåning.”

Formuleringen rörande 5 % överskridning av byggnadsrätten för energibesparande ytterväggar ändras i
enlighet med landskapsstyrelsens beslut B.D. 1986/173-83 så den definieras som tillåten överskridning
(del 2, sid. 44).

Påpekandet rörande kontrollen av tomtgränserna längs Östernäs strand är korrekt. Texten ändras så att
byggnadsinspektionen byts mot mätningsavdelningen ( del 2, sid. 76).

Förslag:  Synpunkterna antecknas. Ändringar i planen införs enligt ovan.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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FRITIDSNÄMNDEN

Fritidsnämnden 101 §, 20.11.2004

Förslaget till generalplan för Mariehamn har skickats för utlåtande till stadens nämnder. Utlåtandet skall
inlämnas till stadsstyrelsen inom detta år.

Generalplanen skall ersätta delgeneralplanerna för norra staden, innerstaden och södra staden.
Generalplanen är en översiktsplan för markanvändningen i staden och skall styra stadsplaneringen i ca. 30
år. I generalplanen anvisas vilka områden i staden som skall reserveras för boende, rekreation, arbetsplatser
o.dyl. Planens målsättning är att både bevara stadens som en trivsam trädgårdsstad och samtidigt genom
förtätning kunna bereda plats för nya invånare och nya eller förändrade samhällsfunktioner.

Ett antal informationstillfällen om generalplanen hålls under oktober-december.

Förslag:  Fritidsnämnden diskuterar förslaget till generalplan för Mariehamn.

Beslut: Ärendet återremitteras.
-------------

Fritidsnämnden 107 §, 16.12.2004

Utlåtande

Stadsborna har redan nu och kommer också i framtiden att ha goda möjligheter till ett rikt fritids- och idrottsliv
bl.a. genom att mark reserveras för grönområden, grönkorridorer, idrottsplatser, lekplatser och
spontanidrottsplatser samt tillgången till öppet vatten. I det stora hela kan förslaget till generalplan omfattas
med följande påpekanden:
Markområden i närheten av stadens ridanläggning, (Espholm och Änglamarkerna)
Stadens ridanläggning på Espholm kan inrymma upp till 30 hästar. I anläggningen bedriver ridklubben
ridskoleverksamhet för ca. 130 flickor. Den verksamhet som ridklubben bedriver bidrar till att
könsfördelningen bland det sammanlagda antalet deltagare i olika ledarledda fritidsverksamheter i
Mariehamn är ganska jämn, 45% flickor och 55% pojkar (enligt undersökning år 2002). Det är viktigt att
värna om denna verksamhet. För att bedriva ridskoleverksamhet krävs stall och ridbanor men också mark för
bete och ridning (ridvägar). Ridanläggningens placering är olycklig med tanke på alla de naturvårdande
restriktioner som markerna runt ridanläggningen är belagda med (SN-område). Staden har deltagit i att
utvecklandet av anläggningen och stöder verksamheten. Därför är det oerhört viktigt att
verksamhetsförutsättningarna för ridningen redan nu förbättras och för framtiden säkras. Delar av
markområdena på Espholm och Änglamarkerna måste reserveras för bete för hästar och ridvägar.
Ungdomsgårdar
Ungdomsgårdarna Uncan och Tvärsan vars verksamhet riktas till högstadieungdomar är placerade i de
områden där högstadieskolorna finns. Det uppstår ett behov av flera strategiskt placerade ungdomsgårdar
p.g.a. planeringen av tre 1-9 skolor och den förväntade befolkningsutvecklingen i de olika stadsdelarna.
Speciellt i södra staden kommer det att finnas behov av en ungdomsgård.
R-området vid Nabben (åkrarna vid Rökerirondellen)
Här planerar fritidsförvaltningen redan nu att med enkla medel iordningställa området till en bollplan för s.k.
som spontanfotboll och andra fritidsaktiviteter. (Jfr med "Nabben-arena" norr om Nabben vid
Lemlandsvägen). Det bör utredas om markområdet om beteckning R tillåter detta.
Skrivningen under rubriken FRITIDEN sid 65-66, del 2
Här finns utrymme för att utveckla skrivningen och mycket tydligare lyfta fram idrottsstaden Mariehamn.
Satsningar på idrottsturism, idrottsevenemang, bra anläggningar och olika idrottsprestationer av hög klass
såväl nationellt som internationellt skapar uppmärksamhet utanför Åland vilket ger positiva kringeffekter för
hela landskapet.

Förslag:  Fritidsnämnden avger ovanstående som utlåtande över förslaget till generalplan för Mariehamn.

Beslut:  Förslaget godkänns.
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Starks kommentar:

Som FN konstaterar  är placeringen av Sleipners ridanläggning olycklig. Kanske på bekostnad av de
naturvårdande restriktionerna rörande närområdena. Placeringen är också problematisk på grund av att
staden kontinuerligt expanderar söderut och ridklubbens revir blir alltmer inträngt på stadsuddens sydspets.
Om den planerade vägen till Svinö byggs skär den sönder Sleipners ”gårdstun”. Å andra sidan kan vägen
kanske öppna delar av Svinö för ridning. Att avsevärt förbättra Sleipners verksamhetsförutsättningar går
knappast att lova. Däremot är målet att bibehålla nuvarande rörelsefrihet mer realistiskt. Generalplanen
stipulerar att smala stigar får byggas inom Sleipners närområde (SN och SN-2) samt rekommenderar att
betning av markerna fortsätter. Ridning och betning bör tidsmässigt anpassas så att områdena inte stängs
för allmänheten då naturen sommartid är som vackrast.

Stadsarkitektkontoret har i annat sammanhang föreslagit att den s.k. Horellivillan skulle vara lämplig som
ungdomsgård i södra staden.
Bestämmelserna rörande beteckningen R på Nabben invid Rökerirondellen) möjliggör FN:s planer.

En skrivning rörande idrottens betydelse för Mariehamn finns under rubriken Turism. Här kunde säkert också
göras tillägg. Vi har försökt hålla plantexterna kortfattade. Ändå omfattar den totalt nästan 600 sidor.

Förslag:  Synpunkterna antecknas. Ingen Åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Beteckningen SN och SN-2 kompletteras på följande sätt; Efter prövning … ,
gång- och cykelvägar, ”ridvägar” och … Beteckningen SN kompletteras under rubriken Rekommendation på
följande sätt; Vissa ställen … mot land. ”Området hävdas genom bete av bl.a. hästar.” Beteckningen SN
kompletteras under rubriken Rekommendation på följande sätt; Betning av markerna ”även med hästar”
fortsätter ...

HAMNNÄMNDEN

Hamnnämnden 60 §, 08.11.2004

Stadsstyrelsen har bland annat också inbegärt hamnnämndens utlåtande över förslag till generalplan för
Mariehamn.

Utlåtandet bör före 31.12.2004 inlämnas till stadsstyrelsen.

Hamndirektörens förslag:  Förslaget till generalplan genomgås och diskuteras vid hamnnämndens möte.

Ärendet återremitteras till hamnverket för vidare beredning.

Beslut: Förslaget godkänns.
----------

Hamnnämnden 64 §, 13.12.2004

Bilagor:

• Karta; B – HN 64 §
• Utdrag ur Mariehamns stads hamnordning; C – HN 64 §

I Mariehamns stads hamnordning godkänd av stadsfullmäktige 14.11.2002 ingår följande text i § 2:
”Till Mariehamns stads hamnområde räknas de land- och vattenområden vars gränser inritats på bilagda
karta (bilaga 1).”

Synpunkter på förslaget till generalplan:

Algots Varv
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Ett varv bör finnas i en sjöfartsstad som Mariehamn.
För kommande underhåll av segelfartyget Pommern är varvet av stor vikt.

Klintkajen
Den nya kaj 6 ersätter inte helt Klintkajen som lastkaj.
Upplag i veckor av t ex skrotbilar, grus mm lämpar sig inte vid kaj 6 som i huvudsak är passagerarkaj.
Så länge ingen annan lösning finns för cementsilo, skrotbilar mm så bör Klintkajen finnas kvar som lastkaj.

Henlings
Tidigare beslut i hamnnämnden att husen skall rivas och området tas i bruk som hamnområde bör stå kvar.

Nya kaj 6
Allt som är vattenområde innanför och syd om kajen bör fortsätta också syd om kajen som hamnområde, här
finns t ex en pollare i strandkanten ca 46 m syd om kajen.
Om behov skulle uppstå finns det också möjlighet att förlänga denna kaj mot syd..TH-1 bör utökas enligt
bilaga B.

Bostadsö i Slemmern
Här bör man tänka på att de ca 100 småbåtsplatserna i Fahlers småbåtshamn bör ersättas.

Parkeringsplatser i Västerhamn
Parkeringsplatserna räcker inte till och bör lösas på sikt, t ex in i berg som också nämns i planförslaget.

Vattenområden som hamnområde
De vattenområde som enligt bilaga 1 i hamnordningen utgör hamnområde bör kvarstå som hamnområde.

Hamndirektörens förslag: Hamnnämnden föreslår följande angående förslaget till ny generalplan för
Mariehamns stad:

Algots Varv
Varvet är viktigt för en sjöfartsstad som Mariehamn samt med tanke på Pommerns kommande underhåll.
Varvet bör finnas kvar.

Klintkajen
Eftersom den nya kaj 6 inte helt kan ersätta Klintkajen som lastkaj bör den finnas kvar t ex med tanke på
lagring av skrotbilar, virke, grus samt för cementsilo för Ålands behov.
Att använda kaj 6 som lagringsplats lämpar sig inte med tanke på passagerartrafiken i hamnen,
Området vid kaj 6 är också trångt.

Henlings
Henlings bör kvarstå som hamnområde och tas i bruk för hamnens behov i samband med Klintkajen.

Nya kaj 6
Vattenområdet innanför och sydvart från kajen bör kvarstå som hamnområde.
TH-1 bör utökas enligt bilaga B så att hamnområdet utökas till 150 m syd om kajen samt allt vattenområde
innanför kajen.

Bostadsö i Slemmern
De ca 100 småbåtsplatserna i Fahlers småbåtshamn bör ersättas.

Parkeringsplatser i Västerhamn
Parkeringsplatserna bör utökas t ex genom sprängning in i berg.

Stadens vattenområden
Också de vattenområden som enligt bilaga 1 i hamnordningen utgör hamnområde bör kvarstå som
hamnområde, med undantag för en mindre justering utanför Sjökvarteret.

Beslut:  Förslaget godkänns.
Hamnnämnden föreslår också att man bör beakta trafiklösningen till hamnen.
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Starks kommentar:

Algots varv
Beteckningen är densamma som i delgeneralplanen för norra staden från 1999. Enligt stadsplanen får
varvsverksamhet  bedrivas på området men den får inte förorsaka buller eller luft- och vattenföroreningar
eller andra störningar på angränsande tomter och övrig omgivning.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Klintkajen
En långsiktig målsättning är att markanvändningen längs Elverksgatan successivt ändras från
tillverkningsindustri till mer kontors- och affärsbetonat arbetsplatsområde. Förändringen är inledd på flera
tomter (TV, f.d. Lunmek, I-tiden). Att reservera det attraktiva strandområdet för skrotbils- och sandupplag, för
cementdistribution etc. omfattas inte.
Förslag:  Synpunkten antecknas: Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Henlings
Området utgör en grön oas mellan Elverksgatan och Klinthamnen. Bakom ett införlivande med hamnen
måste finnas ett motiv att utöka befintlig verksamhet på Klintkajen. En sådan utveckling rimmar inte med den
långsiktliga målsättningen för Elverksgatans utveckling. Se även ovan.
Förslag:  Synpunkter antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Nya kaj 8
Kravet att pollaren i strandkanten måste ligga inom hamnområdet leder till framtida krav på ytterligare
inhägnader i strandlinjen och därmed till att den nordliga entrén till den populära strandstigen ytterligare kan
förfulas med förlängda stängsel och vandrarna utestängs från vattenkontakten.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Bostadsö i Slemmern
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Parkeringsplatser i Västerhamn
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Stadens vattenområden
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Trafiken till hamnen
Kommentar: Västra hamnen är ansluten till huvudvägnätet via Hamngatan, Havsgatan, Stora gatan och
Skillnadsgatan, vilket i regel motsvarar hamnens behov. Vissa tider med rusningstrafik kan
kapacitetsproblem uppstå: Dessa åtgärdas vid detaljplaneringen av gatunätet.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden 119 §, 10.11.2004

Bilaga:
• Generalplan volym 2, planförslag, s. 67-68, A-KN 119 §

I en kort resumé över generalplanen sammanfattar stadsarkitekten kulturens betydelse:
" Staden är en betydelsefull kulturbärare för hela landskapet.
Kulturen är en av de viktigaste förutsättningarna för en kvalitativ stadsutveckling. Forskningen visar att de
städer som dels slagit vakt om och utvecklat sin särart vad gäller bebyggelsekultur d.v.s. stadens identitet
samt befordrat ett rikt kulturliv har haft framgång. Tidigare satsade städer på expansion genom att med t.ex.
tomtpolitiska åtgärder locka till sig företag som i sin tur behövde arbetskraft. I dag satsar framgångsrika
städer på ett mångsidigt kulturutbud och en tolerant atmosfär för att locka till sig intressanta och skapande
människor som i sin tur själva startar företag eller lockar företag att etablera sig. En stad som innevånarna
trivs i och som stimulerar dem till skapande verksamheter lockar besökare och nya invånare.
I generalplanen ägnas stort utrymme åt vården av dels den byggda och dels den naturliga miljön. Båda är av
grundläggande betydelse för stadens livskvalitet och identitet."
En mer utförlig beskrivning ges i bilagan Riktlinjer för stadens förvaltningar och nämnder, ss. 67-68.

Förslag:  Kulturnämnden uppmanas att bekanta sig med generalplanen genom material som finns
tillgängliga på Kulturbyrån, vid utställningar i Stadsbiblioteket, Stadshuset och Tekniska verken samt på
stadens hemsida. Kulturnämndens utlåtande till stadsstyrelsen tas på mötet i december.

Beslut:  Förslaget godkänns.

Kulturnämnden 127 §, 8.12.2004

Kulturnämnden har bekantat sig med generalplanen för att förbereda sitt utlåtande till stadsstyrelsen.

Förslag: Kulturnämnden sammanställer utlåtandet på mötet.

Beslut: Förslaget godkänns. Kulturnämndens utlåtande levereras till
stadsstyrelsen inom december 2004.

BILAGA
Kulturnämnden omfattar med tillfredsställelse skrivningarna i generalplanen om kulturen och dess betydelse
för en framgångsrik stad.

Viktigt för staden är tillgängligheten till grönområden och även den omedelbara kontakt med vatten
stadsborna har genom de promenadvägar som erbjuds invid strandområden.

Som en prioritering för att försäkra sig om att staden skall kunna erbjudas utrymme för nya invånare anser
kulturnämnden att man kunde går vidare med att planera Svinö som ett alternativ för bebyggelse.

Trafikmässigt  bör jämställdheten mellan olika sätt att färdas beaktas; kollektivt, med  bil eller cykel och gång.
Med tanke på bevarandet av bebyggelsen kunde ett byggande av en tunnel under stadshuset beaktas.

Kulturnämnden anser det viktigt att tillvarata kulturhistoriskt viktiga byggnader och även att i mån av
möjlighet använda dem som ändamålsenliga samlingsutrymmen för innevånare och föreningar i staden. Det
behövs även offentliga utrymmen för t.ex. byalagsverksamhet.

Staden bör även få en tillräckligt stor scen för teater och musikframträdanden.

Starks kommentar:

Svinö är utredningsområde för bostäder. En tunnel under stadshuset skulle komma i konflikt med bef.
befolkningsskydd. Alternativ med biltunnel för trafiken från söder har tidigare diskuterats och kan ånyo
aktualiseras.
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Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

MILJÖNÄMNDEN

Miljönämnden 58 §, 24.11.2004

Bakgrundsinformation
Förslag till generalplan för Mariehamns stad har ställt ut och miljönämnden har fått i uppdrag att lämna
synpunkter på planen. Som bakgrundsbeskrivning refereras till stadsarkitektens korta resumé.

Från miljöhåll finns anledning att trycka på de fördelar som en förtätning av bebyggelsen kan medföra,
Sådan fördelar är minskat bilberoende i stadens centrala delar, samt en attraktivare social miljö med mera liv
i gatubilden än vad som är fallet idag. Förutsättningen är emellertid, att trafikflödet genom stadens centrum
till och från de södra stadsdelarna kan fås att fungera. Med ett större antal boende kommer även trafikflödet
att öka om inte en global energikris får trafikvolymen att börja krympa.

I förslaget till generalplan borde frågan om en snabb genomfartsled från stadens södra delar anpassad
stadens utformning i övrigt belysas närmare. Inte minst utvecklingen med stormarknader norr om staden
föranleder en sådan fördjupad analys. Frågan är komplicerad redan idag och kommer inte att bli enklare
längre fram i tiden när befolkningstätheten ökar. Den trafiknätsanalys, som presenteras i förslaget till
generalplan verkar att vara anpassad till nuvarande förhållanden, medan generalplanen avser framtida
förutsättningar.

Ifråga om bostadsöarna kan dessa bli ett intressant komplement i stadsbilden. För att inte vattenmiljön skall
komma till skada är det viktigt att tillräcklig hänsyn tas till vattenströmningen runt öarna i samband med
förverkligandet.

I generalplanen anges ett antal övergripande mål bl.a. avseende energiproduktion m.m. Det är viktigt att
tillräckliga utrymmen reserveras  för anläggningar som behövs för miljöanpassad infrastruktur. Markbehoven
kan möjligen mötas genom att utnyttja mark utanför staden gränser. I de fall något sådant inte är möjligt bör
markreservationer inom staden göras redan nu.

I övrigt är det viktigt att stadens karaktär av trädgårdsstad med omfattande grönområden kan bibehållas
även i fortsättningen.

Miljöchefens förslag: Att miljönämnden konstaterar att i förslaget till generalplan bör frågan om trafiken
mellan stadens södra och norra delar genom stadens centrum belysas närmare, samt att nödvändiga
markreservationer görs för stadens framtida energi- och avfallsanläggningar samt övrig infrastruktur.

Beslut:  Ärendet bordläggs.
----------
Miljönämnden 66 §, 15.12.2004

Miljöchefens förslag: Att miljönämnden konstaterar att i förslaget till generalplan bör frågan om trafiken
mellan stadens södra och norra delar genom stadens centrum belysas närmare, samt att nödvändiga
markreservationer görs för stadens framtida energi- och avfallsanläggningar samt övrig infrastruktur.

Beslut: Förslaget godkänns med tillägget:
I fråga om bostadsöarna är det viktigt att tillräcklig hänsyn tas till vattenströmningen runt öarna i samband
med förverkligandet.
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Starks kommentar:

Frågeställningar rörande trafiken mellan stadens södra och norra delar genom innerstaden torde komma att
belysas i en särskild utredning.
Markreservationer för framtida energianläggning finns intagen i planen. Stadens begränsade markresurser
gör det svårt att reservera mark för framtida avfallsanläggningar. Placering av källsorteringsstationer
bestäms i detaljplaneringen.
Förslag:  Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämnden 63 §, 15.12.2004

Förslaget till generalplan för Mariehamn har skickats för utlåtande till räddningsnämnden. Utlåtandet skall
lämnas inom december 2004.

Generalplanen baserar sig på delgeneralplanerna för norra, södra och innerstaden. Planen skall fungera
som en översiktsplan för markanvändningen i staden och skall styra stadsplaneringen i ca. 30 år framöver.

I generalplanen anvisas vilka områden i staden som skall reserveras för boende, rekreation, arbetsplatser,
offentliga tjänster och infrastruktur samt byggd- och naturmiljö som bör skyddas.

Brandchefens förslag: Räddningsnämnden lämnar följande påpekanden angående förslaget till
generalplan för Mariehamn:

− Ålandsvägen är räddningstjänstens viktigaste trafikled genom staden för att nå Västerhamn och de
södra delarna av staden. Ålandsvägen måste därför förbli en huvudgata och om man önskar sänka
hastigheten längs Ålandsvägen så bör detta ske utan förhöjda korsningsområden eller bumpers.

− Dalbergsleden bör fortsättningsvis finnas kvar som en ev. framtida trafikled genom Mariehamn.

− Ett beslut att fastställa Klintkajen som ett nytt rekreationsområde innebär en stor katastrof för
räddningstjänsten fortsatta möjlighet att bedriva utbildningsverksamhet i området.
Klintkajen måste fortsättningsvis vara ett hamnområde.

− Den planerade höjningen av våningstalet i staden ser vi mycket positivt på. Våningstalet kan, utan att det
påverkar räddningstjänstens beredskap, höjas till VIII-våningar inom staden.

− För att förbättra framkomligheten i staden bör underjordiska parkeringar prioriteras.

Beslut: Förslaget godkänns.

Starks kommentar:

Ålandsvägen
Ålandsvägen har avsatts som huvudgata i planen. Hastighetsregleringar och vägens geometri utformas i
detaljplaneringen.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Dalbergsleden
Dalbergsleden har på basen av utförlig motivering i planen inte medtagits som gatureservation.
Trafiknätsanalysen lade mycket av fokus på Dalbergsleden medan diskussionen kring avlastningsled för
Ålandsvägen söderifrån är mycket kortfattad. Dalbergsledens trafikavlastande funktion är ifrågasatt; den
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leder trafiken åt fel håll i förhållande till centrum. Största nyttan skulle enligt analysen räddningsverket ha av
en Dalbergsled.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Klintkajen
Klintkajens beteckning R-6 är felaktig. Under den beteckningen behandlas strandområden i Österhamn.
Klintkajen kan fungera som hamn för vissa funktioner som Sjöbevakningen, sjöräddningen och angöring av
fartyg. Hamnområdets nuvarande användning som upplag för bl.a. skrotbilar, sand och cement är dock inte
lämplig med tanke på den angränsande markanvändningen längs Elverksgatan. På sikt bör området
innanför Klintkajen konverteras till en hamnpark med möjlighet till olika icke miljöstörande aktiviteter. Staden
bör söka samsyn med landskapsregeringen rörande en flyttning av Klinthamnens styckgodsfunktioner till
Möckelö. I gällande stadsplan är norra delen av Klintkajsområdet avsatt som parkområde.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Beteckningen på Klintkajen ändras till R-7 enligt följanden:  "R-7 :
Rekreationsområde (Klintkajen). Området reserveras som rekreationsområde. Efter prövning av
stadsstyrelsen får på området byggas infart till tomt / område, parkeringsplatser, GC-väg, anslutningar för
hamn- och fritidsverksamheter, bedrivas restaurangverksamhet samt utföras service på kommunaltekniska
ledningar. Rekommendation: Området utformas till en attraktiv hamnpark. Strandskoningen kompletteras
eller utformas möjligast naturlig. Större och mindre fartyg får angöra vid kaj. Upplag tillåts inte på området."
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas med tillägg. Beteckningen på Klintkajen ändras till R-7 enligt
följanden:  "R-7 :   Rekreationsområde (Klintkajen). Området reserveras som rekreationsområde. Efter
prövning av stadsstyrelsen får på området byggas infart till tomt / område, parkeringsplatser, GC-väg,
anslutningar för hamn- och fritidsverksamheter, bedrivas utbildningsverksamhet för maritima och
räddningsändamål, restaurangverksamhet samt utföras service på kommunaltekniska ledningar.
Rekommendation: Området utformas till en attraktiv hamnpark. Strandskoningen kompletteras eller utformas
möjligast naturlig. Större och mindre fartyg får angöra vid kaj. Upplag tillåts inte på området."

Åtta våningar
Räddningstjänstens beredskap att hantera upp till VIII-våningshus.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Underjordisk parkering.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

SKOLNÄMNDEN

Skolnämnden 105 §, 13.12.2004

Stadsstyrelsen inbegär skolnämndens utlåtande över förslaget till generalplan, som skall styra planeringen
för en tidsrymd av ca 30 år.

Förslaget ur skolans perspektiv
Stadsfullmäktige har år 2000 beslutat att målsättningen skall vara att indela staden i tre distrikt med en
grundskola omfattande årskurserna 1-9 i varje. Även förslaget till generalplan utgår från samma målsättning.
Arbetet i denna riktning har också påbörjats. I norra staden är 1-9-skolan genomförd, planeringen av södra
stadens grundskola  pågår och en preliminär organisationsplan över förverkligandet  av  innerstadens skola
har utarbetats av en skolplaneringskommitté.

Befolkningstillväxt
Befolkningstillväxten är av stort intresse för skolsektorn. Antalet invånare och därav antalet barn i
läropliktsålder är en avgörande faktor för skolplaneringen.
I förslaget talas om en balanserad befolkningstillväxt. Planens markanvändning är måttsatt för en tillväxt om
110 invånare per år.
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Enligt förslaget skall på sikt ca 16.000 invånare rymmas i Mariehamn med uppskattningsvis 5.600 invånare i
norra staden, 5.900 i innerstaden och 4.400 i södra staden. Motsvarande invånarantal är i dag 4.200, 3.700
respektive 2.600.
Staden har i dag 1.100 grundskolelever varav ca 40 från Järsö-Nåtö.
Av erfarenhet vet man att ca 10 % av stadens invånare är barn i läropliktsåldern . Om man utgår från
förslaget om en årlig befolkningsökning på 110  personer skulle det innebära en elevtillväxt på ca 10 per år.
Det skulle då innebära att behovet är en skolkapacitet för totalt 1.400 elever inom de närmaste 30 åren. (=
+300).
Ett politiskt beslut om det framtida elevunderlaget för de tre distrikten bör tas som grund  för
dimensioneringen av  skolbyggnaderna.
Enligt gällande avtal mellan Mariehamn och Lemland är det skolnämnden som beslutar i vilken skola barnen
från Järsö-Nåtö går. Att låsa placeringen till en skola förordas inte. Skrivningen "Järsö-Nåtö-området i
Lemland utgör ett naturligt upptagningsområde för Ytternäs skola" bör därför strykas.

Skoldistrikt
Det är viktigt att notera att stadsplanens områdesdefinitioner av norra staden, innerstaden och södra staden
inte är helt identiska med skolans distriktsdefinitioner.
I förslaget sägs att samtliga skoldistrikt bör planeras för ungefär lika stort elevantal . Detta är en bra
målsättning under förutsättning att elevunderlaget är ungefär lika stort i de tre distrikten.  Det borde inte vara
omöjligt att förverkliga om intentionen att öka boendet i innerstaden nås.  Och omvänt -  en fullvärdig
grundskola 1-9 i Övernäs är en mycket viktig förutsättning för att innerstaden skall uppfattas som  en attraktiv
boendemiljö för barnfamiljer.
I skolplaneringen bör målsättningen beaktas så att  grundskolorna  ges expansionsmöjligheter som
korresponderar med befolkningsutvecklingen inom respektive del av staden, vilket även betonas i förslaget
till generalplan.

Trafiksäkerhet, tillgänglighet och skolstad
Följande i förslaget ingående riktlinjer kan särskilt understödas:
 Förslaget betonar trafiksäkra vägar så att barnen tryggt kan gå eller cykla till skolan.
Skolornas funktion som mötesplats och kunskapscentrum  lyfts fram och bilden av staden som en
utbildningsstad och betydelsefull kulturbärare betonas.
All planering skall genomsyras av tillgänglighetskravet så att verksamheter och fysiska miljöer skall vara
tillgängliga för alla befolkningsgrupper oberoende av ålder, kön, ursprung och funktionsnedsättning.
Övrigt
Skolan har i dag ett gott samarbete över kommungränsen när det gäller ordnandet av träningsundervisning
samt Järsö-Nåtö-elevernas skolgång. Staden bör även i framtiden ha en positiv inställning till samarbete i
skolfrågor med andra kommuner.

Skoldirektörens förslag:  Skolnämnden delger stadsstyrelsen ovannämnda synpunkter som utlåtande över
förslaget till generalplan.

Beslut:  Förslaget godkänns.

Starks kommentarer:

Befolkningstillväxt
Förslag:  Synpunkten antecknas. Texten ”Järsö-Nåtö- området i Lemland utgör ett naturligt
upptagningsområde för Ytternäs skola ” stryks (del 2, sid. 64)
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Skoldistrikt
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Trafiksäkerhet
Förslag: Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Övrigt
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden 157 §, 20.12.2004

Stadsplanenämnden har inbegärt utlåtanden om förslaget till generalplan senast 31.12.2004. Förslaget finns
utställt till påseende på olika offentliga ställen och nämndledamöterna i staden har fått egna exemplar av
förslaget. Därtill har stadsarkitektkontoret ordnat ett antal informationstillfällen om generalplanen.

Socialförvaltningen har uppmärksammat några frågeställningar som har särskild betydelse för socialvården:

1.  Befolkningstillväxten
I generalplanen räknar man med en befolkningstillväxt på 100 inv/år. Det är fråga om det mål som
stadsstyrelsen antog år 2002. En befolkningsökning med 100 inv/år överensstämmer också med
barnomsorgens investeringsplaner och med äldreomsorgsplanen och investeringsplanen för äldreomsorgen.
För Mariehamns del skulle en snabbare befolkningsökning genom ökad inflyttning troligtvis snedvrida
befolkningsstrukturen. Andelen barn skulle minska och andelen äldre öka.

2.  Tillväxt genom förtätning
I förslaget till generalplan utgår man från att staden växer genom förtätning. För Mariehamns del är detta en
nödvändighet p.g.a. brist på tomtmark. Förtätningen av innerstaden skall bl.a. ske genom ökad våningshöjd
på vissa tomter, nya våningshus på Rönnbergs torg och bostadsöar i Slemmern.

En förtätning av särskilt innerstaden skulle få många positiva konsekvenser. Underlaget för service förbättras
och behovet av att använda bil minskar. Staden får mera liv, servicen förbättras och trafikproblemen minskar.

För de äldre är det enbart positivt med flera bostäder i centrum och tillgång till service på gångavstånd. I dag
är avsaknaden av närbutik ett stort problem för många äldre. För funktionshindrade är bilden liknande.

För barnfamiljer är bilden mera splittrad. Det är positivt med service och korta avstånd, men långa avstånd
från bostad till utelekplats och stadstrafiken är problem. Vid förtätning av staden bör därför uppmärksamhet
fästas vid att det ordnas lekplatser på tomterna, grönområden i närheten av bostäderna och att barnens
behov uppmärksammas när trafikmiljön utformas.

3.  Service inom äldreomsorgen
Förslaget till generalplan bygger på äldreomsorgsplanen och kommittéförslaget om investeringar inom
äldreomsorgen. Den s.k. Mathistomten används för om- och tillbyggnad av Trobergshemmet. Därtill finns en
tomt i Horelliområdet för ett framtida serviceboende i södra delen av staden. Förslaget överensstämmer med
stadens planering för äldreomsorgen i övrigt.

4.  Service inom barnomsorgen
Förslaget till generalplan möjliggör förverkligandet av investeringsplanen för barnomsorgen. Backeberg och
Nyängen förstoras.
När det gäller Backebergs daghem borde man utreda huruvida en placering närmare Strandnäs skolområde
är möjlig. Dels undviker man behovet av ersättande utrymmen under byggtiden, dels skulle en sådan
placering underlätta transporterna till och från daghem för familjer med barn i både daghem och skola.
Backebergs daghem  förstoras och därmed torde ett mindre daghem i området upphöra. En mera central
placering i norra staden är säkert att föredra ur ett brukarperspektiv. Förslaget torde kräva en
stadsplaneändring och den förskjutning i projektets tidsplan som uppstår måste ställas i relation till nyttan på
lång sikt.
I Horelli finns en daghemstomt i anslutning till grönområdet mot Fiskehamnen och vid sjukhuset finns det en
ny tomt. Därtill kan daghemstomter skapas på planeringsområdena i Lilläng och på Svinö.

5.  Service inom socialvården i övrigt
I bostadsproduktionsprogrammet analyseras behovet av gruppboenden för olika grupper inom socialvården.
Det finns åtminstone följande grupper som har behov av gruppbostäder.

• Personer med fysiska funktionshinder.
• Personer med psykiska funktionshinder.
• Utvecklingsstörda inom specialomsorgen.
• Personer med missbruksproblem.
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Behovet av gruppbostäder för de här grupperna kommer att öka efterhand. I förslaget till generalplan har ett
antal tomter reserverats för allmänna ändamål, bl.a. vid Vedhuggsvägen, Lindan och i Västernäs. Utbudet är
i alla fall begränsat och det står klart att staden inte kan tillgodose alla dessa gruppers framtida behov av
gruppbostäder med dessa tomter. För  framtiden måste därför gruppbostäder i våningshus och eventuellt
prioritering av gruppboenden för mariehamnare övervägas.

Förslag: Socialnämnden godkänner redogörelsen ovan som sitt utlåtande om förslaget till generalplan.

Socialdirektörens förslag:  Socialnämnden godkänner ovanstående förslag.

Beslut:  Förslaget godkänns.

Starks kommentar:

1 Befolkningstillväxten
Stadsstyrelsen har fastslagit som målsättning att staden bör kunna ta emot 110 nya invånare per år, inte
100.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

2 Tillväxt genom förtätning
I planen redogörs för konsekvenserna av dagligvaruhandelns koncentration utanför stadsgränsen. Bl.a.
försvinner närbutiker, vilket gör att många får längre avstånd till butiken, äldre och barnfamiljer får problem
och staden förlorar en viktig del av sin livskvalitet. I generalplanen skapas fysiska förutsättningar för
handelns utveckling.
På tomter för flerfamiljshus bör enligt stadens normer avsättas både friområden och lekplatser. Kravet på
lekplatsernas storlek har sänkts från 15 m² / lgh till 10 m² / 100 m² våningsyta på basen av ändringar i
hushållsstorleken och RT-rekommendationen.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

3 Service inom äldreomsorgen
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

4 Service inom barnomsorgen
Enligt en av fullmäktige antagen stadsplan skall Backebergs nya daghem placeras på befintlig daghemstomt.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

5 Service inom socialvården i övrigt
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Under rubrik SERVICE under rubrik SOCIALA SEKTORN ( del 2 sid. 65)
kompletteras  före Markanvändning med följande text; Gruppboende för funktionshindrade och andra i behov
av specialbostäder integreras med allmänna och privata bostäder.

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden 156 §, 29.11.2004

Stadsarkitekt Folke Wickström informerar.

Tekniska chefens förslag:  Nämnden antecknar sig informationen för kännedom.

Beslut:  Förslaget godkänns.
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Tekniska nämnden anhåller hos stadsstyrelsen om tilläggstid t o m vecka 5 för att kunna behandla
generalplanen.
----------

Tekniska nämnden 168 §, 15.12.2004

Tekniska chefens förslag:  Nämnden behandlar målsättningarna med den fortsatta beredningen av
generalplaneförslaget.

Beslut:  Ärendet bordläggs.
----------

Tekniska nämnden 8 §, 11.01.2005

Bilaga:
● Tekniska nämndens tidigare utlåtanden gällande generalplanen; E – TN 8 §
Tekniska nämnden fick möjlighet att i ett tidigare skede inkomma med synpunkter på generalplaneförslaget.
Beredningen inför nämnden och nämndens beslut bifogas även i detta ärende i bilaga E med tanke på att
utlåtandet fortfarande är högaktuellt och bör få komma fram i sin helhet. Dessutom kan nämndens beslut i
§ 89 av den 8.6.2004 inte återfinnas i protokollen vid den fortsatta behandlingen i stadsplanenämnden.

Tekniska nämnden beslöt vid sitt möte den 4.5.2004 att föreslå:
- att generalplanen omarbetas så att detaljerade direktiv särskiljs till ett separat dokument (som kan bifogas
som ett underlag till generalplanen)
- att generalplanen kompletteras med en kostnadskonsekvensanalys av föreslagna förändringar
- att en närmare konsekvensanalys av ett effektivare utnyttjande av befintligt gatunät för avlastning av
Ålandsvägen görs och behovet av alternativa gatudragningar med anledning av utökat invånarantal (inkl
effekterna av eventuell utbyggnad på Järsö-Nåtö och Svinö) genomförs
- att generalplanen kompletteras med en analys av trafikens miljöeffekter och en åtgärdsplan.

Ärendet skulle upptas till ny behandling i nämnden när ovannämnda ändringar och kompletteringar
genomförts. Av ovannämnda punkter har stadsstyrelsen givit centralförvaltningen i uppdrag att göra en
kostnadskonsekvensanalys medan de övriga punkterna ännu inte beaktats.

Vid mötet den 8.6.2004 godkände nämnden förslaget om att man skulle konstatera att behandlingen i
stadsplanenämnden inte föranleder en ändring av den tidigare beredningen och vidhålla att de föreslagna
ändringarna och kompletteringarna av generalplaneförslaget bör beaktas. Nämnden beslöt dessutom efter
omröstning att för att avlasta Ålandsvägen bör Parkgatan öppnas för trafik norrut p g a ökad trafik från
Lillängsområdet och Hästskon. Östernäsvägen och Parkgatan bör fungera som långsamgator.

I många av de utlåtanden som stadsarkitektkontoret erhållit under utställningstiden berörs trafikfrågorna och
man håller på med en sammanställning av materialet. Vid diskussioner med representanter för
trafikavdelningen vid landskapsregeringen har också framkommit att man där har åsikter gällande
infartslederna och den långsiktiga planeringen och avser att inkomma med sitt utlåtande inom januari.
Tekniska nämnden bör beredas tillfälle att ta ställning till dessa vid den fortsatta behandlingen av detta
ärende.

Tekniska chefens förslag: Nämnden för en fortsatt diskussion gällande generalplaneförslaget. Ett slutligt
förslag presenteras vid nämndens nästa möte.

Beslut:  Ärendet återremitteras.

Bilaga:
● Ledamot Harry Karlssons synpunkter på generalplanen; F – TN 8 §
----------

Tekniska nämnden 20 §, 01.02.2005

Bilagor:
● Trafikplan 2000; I – TN 20 §
● Innerstaden delgeneralplan, förslag till riktlinjer för trafikplaneringen; J – TN 20 §

Allmänt
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Förslaget till delgeneralplan indelas i tre dokument:

- del 1 , med historik, uppföljning och inventering innehåller en detaljerad kartläggning av dagens situation
inom olika delområden
- del 2 ,  med själva planförslaget är logiskt uppbyggt, har en hög kvalitet och man får en bra uppfattning om
stadsplanenämndens visioner med planen
- del 3 ,  innehåller de bilagor som utgjort grund för planförslaget.

Arbetet har genomförts professionellt och ambitionsnivån har varit mycket hög. Slutprodukten är ett
imponerande verk utgående ifrån de förutsättningar man valt på stadsarkitektkontoret och
stadsplanenämnden och med beaktande av stadsstyrelsens beslut gällande brännpunkterna för arbetet.
Stadsarkitektkontoret har kritiserats för att man planerat för de gränser Mariehamn har idag, men
utgångsläget har varit helt korrekt; man måste planera för det man har och inte det man eventuellt kan få
någon gång. Å andra sidan, under tiden för denna remissomgång har man i Jomala beslutat om en förstudie
kring ett samgående med Mariehamn. Ifall detta till sist leder till något konkret resultat innebär det, att
förutsättningarna för generalplanen helt förändras. Stadsplanenämnden har å sin sida föreslagit, att staden
inte skulle omfatta utkastet till delgeneralplan för Järsö-Nåtöområdet och att staden skulle initiera en
gränsjustering mot Lemlands kommun. Innan stadsstyrelsen går in för en detaljerad genomgång av denna
plan bör man ta ställning till på vilket sätt dessa frågor skall beaktas. Den kartläggning som gjorts av läget
idag är mycket värdefull och det naturliga är väl ändå att staden fortsätter sin planering och sedan reviderar
generalplanen ifall ovannämnda frågor leder till resultat.

Den beredning som presenteras nedan har tagits fram för att genom några exempel beskriva till vilka delar
förslaget till generalplan bör kompletteras eller ändras. Tekniska nämnden deltar gärna i detta arbete till den
del det berör nämndens verksamhetsområde.

Generalplanen är så detaljerad att den föråldras, s eparera detaljerna till eget dokument
Enligt tekniska nämndens åsikt är målsättningen med en generalplan att man framför en tydlig viljeyttring
och att man presenterar en vision inför den framtida stads- och detaljplaneringen. Kännetecknande för det
aktuella förslaget till generalplan är, att man presenterat ett flertal detaljlösningar som egentligen gör, att hela
planen tappar en del av sin kraft och betydelse. En alltför detaljerad generalplan föråldras och blir snabbt
inaktuell. Det går ju naturligtvis att göra ett avsteg i någon detalj, men ju fler gånger en ändrad verklighet
innebär att man måste göra ett avsteg från planen, desto mindre trovärdig blir den. Å andra sidan, meningen
kan väl inte vara att den framtida planeringen slaviskt skall följa detaljerna i en generalplan utan man måste
kunna acceptera mindre förändringar under tiden. Vid det senaste mötet hade tekniska nämnden en mycket
bra diskussion om på vilket sätt nämnden skall ta ställning till generalplaneförslaget. Tekniska verken och
även nämnden finner det varken fruktbart eller ändamålsenligt att börja debattera detaljer. Tekniska
nämnden vidhåller sitt förslag om att detaljerna skall särskiljas till ett separat dokument så att man kan föra
en diskussion om målsättningar och riktlinjer.

Trafiklösningarna baserar sig inte på tillräckliga konsekvensanalyser
Tekniska nämnden konstaterar, att det inkommit en hel del reaktioner från allmänheten och
remissinstanserna kring trafikdelen. Eftersom dessa frågor hör till nämndens verksamhetsområde bör
remissvaren även tas upp i tekniska nämnden och inte bara i stadsplanenämnden. Med hänvisning till att det
i underlaget för förslaget till generalplan inte finns aktuella trafikberäkningar och med hänvisning till att de
utredningar som tekniska nämnden efterlyst i sitt beslut av den 4.5.2004 inte gjorts, vidhåller nämnden att
dessa bör göras innan tekniska nämnden kan ta slutlig ställning till förslaget.

Tekniska verken och nämnden har i sina tidigare utlåtanden efterlyst en närmare konsekvensanalys av ett
effektivare utnyttjande av befintligt gatunät för att avlasta Ålandsvägen och behovet av alternativa
gatudragningar med anledning av utökat invånarantal (inkl Järsö-Nåtö). Stadsplanenämnden har efter
tekniska nämndens beslut reviderat förslaget och anvisat Torggatan som en huvudgata, men bakom
förslaget finns inga alternativa analyser eller en bedömning över trafikmängder och -flöden. Dessutom finns
ingen fastslagen gräns för när trafik i praktiken skall ledas till Torggatan. I den nu gällande generalplanen
nämns att staden förbinder sig att göra en ny utredning om en avlastning av Ålandsvägen när trafikmängden
överskrider 800 bilar/h vid maxtimme norr om korsningen Ålandsvägen – Skillnadsgatan. Staden skall inte
heller genom planeringsåtgärder omöjliggöra de alternativ som framtagits i Trafikplan 2000.

Inför beredningen av detta ärende och utkastet till delgeneralplan för Järsö-Nåtö har tekniska verken gjort en
analys över vilka effekter en utbyggnad av bosättningen i enlighet med de båda planernas målsättning har
på trafiken längs Västra Ytternäsvägen. Stadsarkitektkontoret och markavdelningen har gjort en
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sammanställning av befolkningsmängderna för upptagningsområdet för Västra Ytternäsvägen-Ålandsvägen
för åren 1989 och 2004.

År 1989 År 2004

Staden *)     2.208     2.111
Järsö-Nåtö        209        282
Totalt     2.417     2.393

*) Som upptagningsområde i staden har definierats stadsdelarna Västernäs, Västra Ytternäs, Espholm,
Ytternäs och byarna Espholm, Svinö och Styrsö samt den del av trafiken som väljer Ålandsvägen från
stadsdelarna Sveden och Östernäs samt Ytternäs by.

Motsvarande siffror för den trafik som kommer längs Östernäsvägen och fortsätter vidare till Torggatan för år
1989 är 924 personer och för år 2004 1.032 personer.

De senaste mätningarna norr om korsningen Ålandsvägen – Skillnadsgatan visar att maxtimmen ökat från
441 bilar/h till 600 bilar/h samtidigt som befolkningsmängden stått stilla (den har ökat på Järsö-Nåtö och
minskat i staden). Årsmedeldygnstrafiken (ÅMD) har uppmätts till 5.700. ÅMD i förhållande till
befolkningsmängden avviker från de uppskattningar man normalt räknar med, vilket troligen beror på ett
större bilberoende än på andra orter och på att man gör fler resor per dag. Maxtimmens förhållande till ÅMD
är ganska normalt.

I proportion till den nuvarande maxtrafikmängden (600 bilar/h på en befolkning om 2.393 personer) skulle en
befolkningsökning på Järsö-Nåtö om 873 personer till 1.155 öka maxtimmen med 220 bilar/h och stadens
planerade befolkningsökning om ca 3.090 personer (inkluderar utredningsområdet) till 5.201 personer skulle
öka maxtimmen med 770 bilar/h. Totalt skulle maxtimmen då bli ca 1.600 bilar/h i stället för dagens 600
bilar/h.

Stadsplanenämnden konstaterar i sin beredning av utkastet till delgeneralplan för Järsö-Nåtö att stadens
trafiknät och övrig infrastruktur inte klarar av den planerade utvecklingen. Stadens egen planerade
befolkningsökning är mer än trefaldig och i förhållande till den tidigare fastslagna nivån om 800 bilar/h är
ökningen naturligtvis oacceptabel. I Trafikplan 2000 presenteras på sidan 15 en figur som visar förhållandet
mellan väntetider och trafikmängd. Ovannämnda framtida bilantal är så högt att det innebär köbildning och
gatans barriäreffekt ökar. På de renodlade infartslederna kan man genom kanalisering och ökning av filer
förbättra situationen, men denna möjlighet finns inte längs Ålandsvägen, speciellt inte på det centrala
avsnittet. Dessutom bygger trafikplaneringen idag i allt större omfattning på säkerhetstänkande och på att
även den lätta trafikens anspråk beaktas.

Ovannämnda siffror påverkas naturligtvis ifall man kan uppnå ett minskat bilberoende eller av att man med
olika restriktioner kan begränsa biltrafiken, men då bör det föreligga en trovärdig plan för detta. Ju längre
från centrum befolkningsökningen blir, desto mindre kan man påverka siffrorna. I den nu gällande
delgeneralplanen finns en målsättning om att kollektivtrafiken skulle överta 15 % av det totala antalet resor,
vilket inte alls uppfyllts trots avgiftsfrihet och flerdubblat antal turer. Maxtimmen har i stället ökat med 160
bilar/h utan en befolkningsökning.

Sammanfattningsvis konstaterar tekniska nämnden att det aktuella förslaget till generalplan inte innehåller
ovannämnda resonemang och analyser, varför nämnden vidhåller att förslaget skall kompletteras med en
konsekvensanalys i enlighet med nämndens tidigare förslag.

Parkgatan
Tekniska nämnden beslöt den 8.6.2004 att Parkgatan bör öppnas för att avlasta Ålandsvägen. På basen av
ovannämnda befolknings- och trafikmängder bedömer tekniska verken att högst 90 av de 600 under
maxtimmen skulle kunna överflyttas från Ålandsvägen. Detta förutsätter att Östernäsvägen dimensioneras
även för genomgående trafik t ex från Lilläng och Hästskon. Den stora ökningen i framtiden kommer från
Västernäs och Västra Ytternäs och denna trafik kan rimligen inte flyttas till Parkgatan om inte man aktivt
leder dit den från Västra Ytternäsvägen enligt något av de förslag som presenterades i Trafikplan 2000. En
analys av dessa alternativ borde föreligga ifall man går in för att diskutera Parkgatans framtida status.

Separat arbetsgrupp för trafikdelen
Tekniska nämnden vill peka på hur den nu gällande delgeneralplanen för innerstaden togs fram. Som bilagor
till detta ärende presenteras därför Trafikplan 2000 från oktober 1989 och innerstadens delgeneralplan,
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förslag till riktlinjer för trafikplaneringen från januari 1991. Man finner en bra balans i beredningen av dessa
dokument och tekniska nämnden var också  intimt involverad i hela arbetet. I det första dokumentet tog man
fram relevant bakgrundsmaterial och man presenterade alternativa trafiklösningar inklusive konsekvenserna
av de olika alternativen. Faktamaterialet behandlades sedan av en referensgrupp med sakkunskap inom
olika områden. Till sist gjordes en politisk sammanvägd bedömning och om man läser det slutliga
dokumentet så håller texten fortfarande, även om man inom staden till vissa delar brutit mot
delgeneralplanens beslut gällande trafikdelen. Tekniska nämnden anhåller om att en speciell arbetsgrupp
tillsätts och att förslaget till generalplan till denna del remitteras till gruppen som får i uppdrag att komplettera
underlaget och komma med ett förslag.

Trafiknätsanalysen som en del av generalplanen
Trafiknätsanalysen som presenteras i del 3, bilagor, baserar sig på en behovsanalys (de olika trafikanternas
anspråk) och en sammanvägning av dessa. För att kunna ta till sig trafiknätsanalysen och dess resonemang
krävs att man får tillgång till den i färg (de olika anspråksklasserna har färgerna grön, gul och röd). De som
har tillgång till originalet får en bra förståelse för den problematik som finns som grund, men i och med att
analysen återges helt i svartvitt i bilaga 3 betyder det att läsarna inte kan tillgodogöra sig materialet. Risken
är därför uppenbar att analysen inte ges dess rättmätiga betydelse. Det kan noteras att också
Österledsplanen presenteras i svartvitt medan alla kulturhistoriskt och/eller arkitektoniskt värdefulla
byggnader återges i färg!

Enligt trafiknätsanalysens utredningsdel är ett av de största problemen i staden att den lätta trafikens
säkerhet och framkomlighet inte är acceptabel samtidigt som de övriga trafikanternas behov tillgodoses bra
eller mycket bra. Tekniska verken vill peka på en motsättning mellan trafiknätsanalysen och de riktlinjer som
föreslås för infarter/huvudgator. Trafiknätsanalysen bygger på att ifall man även i framtiden vill använda sig
av det nuvarande huvudgatunätet innebär det att man måste säkra alla passager för den lätta trafiken
genom att sänka bilarnas hastighet till 30 km/h vid dessa platser. Detta åskådliggörs av bilden på sidan 109.
Samtidigt har man i stadsplanenämnden gått in för en annan prioritering utan att samtidigt redovisa motiven
till eller konsekvenserna av detta. På sidan 96 och 97 säger man att trafiken på huvudgatorna bör löpa
smidigt, men kan på vissa avsnitt ha lägre hastighet än 50 km/h. Med trafik avses biltrafik och tonvikten
ligger helt klart på bilarnas framkomlighet avvikande från trafiknätsanalysens slutsatser. Ifall staden inte är
beredd att skapa likvärdiga förutsättningar för trafikanterna på huvudgatorna bör man ta konsekvenserna
och bygga nya trafiksäkra kringfartsleder med god framkomlighet för bilarna förbi centrum.

Bilars framkomlighet styrs av en mängd olika saker. Gatans bredd, antalet körfält, antalet korsningar,
korsningarnas utformning, antalet korsande fordon, antalet korsande lätt trafik osv. Att bygga
hastighetssäkrade övergångställen för den lätta trafiken innebär inte automatiskt att framkomligheten för bilar
minskar. På exempelvis Ålandsvägen är genomsnittshastigheten på basen av mätningar 35 km/h vid
maxtrafik på morgonen, alltså under den tid det oftast finns behov av bättre framkomlighet (kapacitet). Att på
denna sträcka bygga ett antal hastighetssäkrade (max 30km/h) övergångställen skulle inte innebära
försämringar i framkomligheten för bilar under den kritiska tidpunkten, men en avsevärd förbättring av
säkerheten och en minskning av antalet olyckor både mellan bilar och mellan bilar och den lätta trafiken.

Stadsplanenämnden har gjort även andra avsteg från trafiknätsanalysens förslag. Tekniska nämnden har
avsiktligt valt att inte gå igenom alla ändringar i detta skede med hänvisning till att nämnden föreslår att en
separat genomgång av trafikdelen görs i samråd med tekniska verken. Ifall stadsstyrelsen anser att
generalplanen skall behandlas i nuvarande form önskar nämnden tillräcklig tid för en detaljgenomgång av de
förslag som presenteras.

Kartan på sidan 109 skall enligt förslaget bifogas generalplanen som ett instruktivt förslag. Detta beskriver på
ett karaktäristiskt sätt planens ambitioner och inriktning. Den skiss som är en av de absolut viktigaste delarna
i trafiknätsanalysen är ett instruktivt förslag, medan man på sidorna 73-94 till och med definierar gångstigars
bredd, parkbänkars placering och tidpunkten för när strandängar skall slåttras!

Underjordiska parkeringsplatser
Tekniska verken omfattar resonemanget om att en förtätning i centrum ställer krav på ett ökat antal
parkeringsplatser under jord eller i gemensamma parkeringsanläggningar. Tekniska verken omfattar att man
koncentrerar anläggningarna i stället för att sprida ut enskilda mindre anläggningar. Frågan om hur platserna
skall finansieras tas upp på sidan 118, men det blir aningen oklart i och med att man först konstaterar att det
är den som föranleder behovet som skall stå för kostnaderna, men senare talar man om att frågan skall
klargöras och att friköpsmöjligheterna skall bibehållas. Åtminstone idag innebär systemet en betydande
subventionering av fastighetsägarna på skattebetalarnas bekostnad. I den planerade
kostnadskonsekvensanalysen bör en analys av hela problematiken därför ingå. Om det blir så, att
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parkeringarna skall anläggas delvis stödda med skattemedel uppstår en intressant fråga ifall det är
försvarligt att gynna bilismen genom att anlägga parkeringsplatser i centrum, men att samtidigt inte vara
beredd att finansiera trafiksäkerhetsåtgärder och sådana åtgärder som minskar bilarnas negativa effekter på
boendemiljön och trivseln i staden.

Förtätning av centrum
I förslaget ingår en omfattande förtätning av centrum. Med tanke på tekniska verkens verksamhetsområde är
en sådan utveckling gynnsam. Nuvarande infrastruktur kan till stora delar utnyttjas och den ökande
befolkningen ger också ett välbehövligt stöd för näringslivet. Ett centrumboende minskar bilberoendet, men
lyfter samtidigt upp de negativa konsekvenserna av att ha en huvudtrafikled igenom centrum. Ålandsvägens
barriäreffekt kommer att beröra ett större antal människor och trafiken borde fungera allt mer på den lätta
trafikens villkor.

Landskapsregeringens vägar i staden
I förslaget ingår att staden skulle överta de flesta av landskapets vägar i staden. Det är aningen förvånande
ifall detta kunde förverkligas med tanke på att hamnen utgör den viktigaste knutpunkten för trafik till och från
övriga delar av landskapet. För stadens del är det naturligtvis angeläget att kunna förbättra möjligheterna att
påverka planeringen inom stadens gränser. Den planerade kostnadskonsekvensanalysen bör innehålla ett
sådant material att man kan ta ställning även till de ekonomiska följderna för staden. En viss signal på ifall,
och i så fall under vilka förutsättningar, landskapet kan tänka sig att överlåta vägarna fås i och med att
landskapets utlåtande över förslaget erhålls. Tekniska nämnden bör beredas tillfälle att ta ställning i denna
fråga efter att landskapets utlåtande föreligger.

Landskapsregeringen och staden tog i samråd fram en utredningsplan för Österleden. Planen har
behandlats av staden, men ännu inte av landskapet. Ett slutligt beslut om planen och även
begravningsplatsens framtida status måste tas separat med tanke på att hela beredningen av ärendet inte
framkommer i förslaget till generalplan. Tekniska nämnden hänvisar till sina utlåtanden i bägge ärenden.
Enligt preliminära uppgifter från landskapsregeringen kommer man i sitt utlåtande ,med hänvisning till
motsvarande planeringsinstanser i fastlandet och i Sverige, att inkomma med förslag om markreservationer
dels för trafiken längs Österleden och dels längs Västra Utfarten (man talar om dubbla körfiler) samt för
Dalbergsleden. Även i övrigt för man fram en tveksamhet gällande kapaciteten på nuvarande leder.
Ovannämnda vägavsnitt har från början planerats som infartsleder och har en helt annan status än
Ålandsvägen och Torggatan som av stadsplanenämnden föreslås ta hela trafiken från de expanderande
södra stadsdelarna och Järsö-Nåtöområdet.

Kommunalteknisk försörjning
Förtätningen av centrum kan innebära att flera transformatorstationer måste byggas för att klara
elförsörjningen. Nya stationer torde i de flesta fall placeras i nybyggnader, varför det bör ingå reserveringar
för stationerna i generalplanen och vid ändringar av stadsplaner. För att undvika kostnaderna för en flyttning
av befintliga ledningsvägar (el, tele, fjärrvärme, vatten och avlopp) inom kvarteren bör man bättre beakta
ledningarna redan i planeringsskedet. Ifall man går in för nya grönområden med beteckningar som
naturskyddsområde etc skall tillräckliga servitutsområden för kommunalteknik reserveras.

Befintliga VA-ledningar på stadens mark (även på olika R- och SN-områden) måste kunna underhållas. Med
hänvisning till diskussionerna gällande dagvattenhanteringen från Jomala föreslås att R-området vid
"Snellmans åkrar” och R-området i Norrböle vid stadsgränsen norrom Bo-Bil ändras till R-1 områden,
rekreationsområden med dagvattenrening.

Lotsberget
I samband med att tekniska nämnden anhöll om besked ifall det är möjligt att transportera stenmassor till
stenbrottet vid Lotsberget efterlystes av stadsstyrelsen en beskrivning av alternativa utvecklingsmodeller för
området. Tekniska nämnden har för avsikt att inkomma med en beredning av ärendet, varvid även områdets
status i generalplanen kommer att fastställas.

Tekniska chefens förslag:  Tekniska nämnden betonar att den tidigare beredningen i nämnden (beslutet av
den 4.5.2004 i § 65 inklusive markavdelningens utlåtande och beslutet av den 8.6.2004 i § 89) utgör en
integrerad del av denna beredning och skall föras fram och beaktas vid den fortsatta behandlingen.
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Nämnden har avsiktligt valt att inte gå igenom de detaljer som presenteras i förslaget till generalplan.
Nämnden vidhåller sitt tidigare förslag om att generalplanen omarbetas så, att detaljerade direktiv särskiljs till
ett separerat dokument.

Nämnden konstaterar att det finns brister i underlaget för generalplanens trafikdel och föreslår att den av
nämnden tidigare föreslagna konsekvensanalysen med anledning av utökat invånarantal genomförs.

Nämnden anhåller om att få behandla remissvaren och stadsplanenämndens bemötande av dessa i
samband med den fortsatta beredningen.

Nämnden föreslår, att det för en fortsatt beredning av trafikdelen utses en arbetsgrupp i likhet med den som
fanns när den nu gällande delgeneralplanen för innerstaden togs fram.

Nämnden föreslår att generalplanen kompletteras med en analys av trafikens miljöeffekter och en
åtgärdsplan.
Beslut: Förslaget godkänns.

Starks kommentar:

I anledning av TN:s beslut konstateras att:

- STN har den 10.05.2004 § 59 tagit ställning  till TN:s beslut 04.05.2004 § 65 och den 14.06.2004 § 80
behandlat TN:s beslut 8.6.2004 § 89 rörande Parkgatan.

- STN har 59 § 2004 tagit ställning till och avfärdat förslaget att splittra generalplanen så att ”detaljerade
direktiv” skulle avskiljas till ett separat dokument.

- STN har 10 § 2005 tagit ställning till TN:s anhållan att få behandla remissvaren och STN:s bemötanden
som ett led i den fortsatta beredningen.

Tekniska nämnden konstaterar att det finns brister i underlaget för generalplanens trafikdel, att en
kostnadsanalys i anledning av utökat invånarantal g enomförs, att för trafikdelens fortsatta beredning
bör utses en arbetsgrupp och att generalplanen komp letteras med en analys av trafikens
miljöeffekter och en åtgärdsplan.

Planens trafikunderlag
Som underlag för generalplanearbetet har stadsarkitektkontoret av TV inbegärt bl.a. en redovisning av
trafikflödena på stadens gator och huvudleder. Av den redovisning Stark fått framgår att trafikräkningarna
inte genomförts på ett konsekvent sätt och att t.ex. den senaste räkningen 2003 till stora delar inte är
tillförlitlig.
1991 beslöts att staden regelbundet skulle följa med och redovisa ökningen av trafiken i korsningen
Skillnadsgatan – Ålandsvägens norra tvärsnitt. Någon sådan redovisning har Stark inte fått ta del av tidigare.
Nu, i samband med remissyttrandet, presenteras sådana siffror.
Som underlag för trafikplaneringen i det pågående delgeneralplanearbetet gav stadsstyrelsen (14.02.2002 §
107) TN i uppdrag att utarbeta en trafiknätsanalys som sedan utfördes av konsulten SWECO VBB i
Stockholm med Tekniska verken som beställare (Hoffman och Söderlund). Analysen som genomfördes 2002
– 2004, är omfattande och mångsidig. Som stöd för utredningen utsågs en bred referensgrupp. Tidtabellen
för generalplanearbetet uttänjdes rejält på grund av trafiknätsanalysen.

I analysen ges stort utrymme åt Dalbergsleden medan alternativa förslag till trafikmatning från söder avförs
på några rader (sid. 64, del 3).
Som delförklaring till detta kan vara att TV har visat ett rent ”privat” intresse av en Dalbergsled, vilket t.ex.
framkom i samband med anhållan om stadsplaneändring för TV:s tomt 17.09.2001.

Trafiknätsanalysen har av stadsstyrelsen överstyrts (333 § 2003) till stadsplanenämnden som en del av
underlaget för generalplanearbetet. TN antecknade sig analysen till kännedom (74 § 2003).

En strävan att minska biltrafikens effekter
Generalplanen genomsyras av den allmänt vedertagna målsättningen att en inifrån och utåt förtätad stad
leder till en hållbarare stad än en utspridd, inte minst vad gäller trafikens miljöeffekter. Planens grundstomme
består av en rad strategier och åtgärder som syftar till att uppnå detta övergripande mål.
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Trafiknätsanalysen innehåller en uppskattning av vilka  Dalbergsledens miljöeffekter skulle kunna bli i
centrum genom att Ålandsvägens trafik härigenom förutsätts kunna löpa långsammare och glesare:
Emissionerna skulle minska i centrum och bullernivån sjunka med 2 db (A), vilket enligt analysen knappt
motsvarar hörbar förändring. Den andra sidan av myntet redovisas dock inte: emissioner och buller förs ut i
parkmiljöerna, som är stadens lungor och i bostadsmiljöer som idag är ”rena”.
Någon analys av den söderifrån kommande trafikens miljöeffekter på Ålandsvägen och innerstaden finns inte
i trafiknätsanalysen.

I stadsarkitektkontorets yttrande över trafiknätsanalysen 13.5.2003 (Ö – SP 100 §) konstateras bl.a. att de
ekonomiska konsekvenserna av en Dalbergsled bör beaktas. Men varken beträffande den eller någon annan
del av nätet utfördes i Trafiknätsanalysen någon ekonomisk konsekvensanalys.

TN:s konstaterande att det finns brister i trafikdelens underlag innebär att analysen, som TV basat över, till
stora delar nu underkänns som underlag för generalplanens trafikdel. Allt det som TV nu säger att brister i
trafikdelens underlag borde ha ingått i analysen.

Förslag:   Synpunkterna antecknas. De av TV/TN konstaterade bristerna i underlaget för generalplanens
trafikdel åtgärdas av TV/TN i skyndsam ordning och i samråd med Stark/STN.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas med tillägg. De av TV/TN konstaterade bristerna i underlaget för
generalplanens trafikdel åtgärdas av TV/TN i skyndsam ordning och i samråd med Stark/STN samt i enlighet
med rekommendation från den gemensamma diskussionen mellan TN och STN 29.03.2005 (SP §31/2005).

Beträffande TV:s synpunkter i beredningen 1.2.2005 konstateras:

TV:s delaktighet i generalplaneprocessen
TV ger sken av att inte ha fått delta i generalplanearbetet.
Utarbetandet av generalplanen ingår i STN:s verksamhetsområde. TV/TN har liksom andra stadens
förvaltningar givits flera tillfällen att delta i arbetet med synpunkter och underlagsmaterial. Redan den
17.3.1999 hölls ett första diskussionsmöte med TV angående generalplanearbetet. TV har dock föredragit
åskådarens passiva position i processen men med rätt att kritisera utarbetade planförslag. TV har dock
beordrats ta fram en  trafiknätsanalys som underlag för generalplanearbetet (se ovan).
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Planens detaljeringsgrad
Stadsarkitektkontoret har under STN 59 § 2004 bemött TV:s kritik på denna punkt och redogjort för varför en
s.k. fördjupad generalplan är motiverad för en befintlig stad.
Inom filosofin brukar man säga att framtiden är endimensionell eftersom den ännu inte har omformats av
verkligheten. Nuet med sitt förgångna är däremot flerdimensionellt eftersom dess stomme är livet, som det
verkligen kom att bli. Av samma orsak är en generalplan på råmark enkel till sitt innehåll jämfört med en
generalplan som skall styra förändringarna i en befintlig och mångfasetterad stadsmiljö med sin speciella
historia.

TV/TN befarar att en alltför detaljerad generalplan föråldras och blir snabbt inaktuell.
Det är uppenbart att TV/TN missbedömt generalplanens funktion genom att uppenbarligen stirra på
prognostiden 30 år och missat den viktiga meningen på sid. 6 i plandelen: ”Planen bör revideras med jämna
mellanrum, s.k. rullande planering”.
Det finns också ett demokratimotiv bakom planens upplägg. Det är vanligt att översiktliga generalplaner lätt
blir så teoretiska och abstrakta att lekmannens intresse för planen inte går att fånga. Om planen istället görs
konkret och påtaglig finner stadsborna det lättare att engagera sig i de framtidsfrågor planen behandlar.
Generalplanen uppgörs inte enbart för TV/TN.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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TV:s beräkning av maxtimmens trafik
TV uppskattar med enkel reguladetri att en befolkningsökning med 3.090 personer i södra staden och en
ökning av invånarna på Järsö – Nåtö med 873 till 1.155 skulle öka maxtimmestrafiken i korsningen
Ålandsvägen – Skillnadsgatans norra tvärsnitt till 1.600 bilar/h.
Omvänt skulle detta förutsätta en årsmedeldygnstrafik (ÅMD) på 15.200 (600 bilar/maxtimme beräknas av
TV motsvara  5.700 ÅMD), vilket är mer än ÅMD på Nya Godbyvägen och Österleden, vilket inte kan vara
rimligt.
I beräkningarna görs ingen skillnad i bilberoendet på Järsö – Nåtö och vid Lotsgatan i innerstaden.
TV:s siffror är inte trovärdiga. Se särskild bilaga med beräkning av årsmedeldygnstrafik och ”maxtimme”.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Vederhäftiga siffror för trafiken efterlyses.
Stadsplanenämndens beslut:  Ett sakenligt sifferunderlag bör föreligga för den arbetsgrupp för
trafikplanering och säkerhetsfrågor som överenskommits på det gemensamma mötet mellan TN och STN
29.03.2005.

Parkgatan
Resonemanget omfattas.
Trafikflödet på en öppnad Parkgata med bibehållen status på Östernäsvägen (icke huvudgata genom
bosättningen) bör rimligtvis ge en betydligt lägre maxtimme än 90 bilar/h och i ännu mindre grad motivera ett
öppnande av gatan.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas. I anledning av TN:s förslag att Parkgatan skulle öppnas som en
avlastningsgata för norrutgående trafik för boende bedömmer STN att Torgatan mellan Skillnadsgatan och
Stora gatan är tillräcklig för genomfartstrafik.

Separat arbetsgrupp för trafikdelen
Se kommentar ovan under planens trafikunderlag.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Trafiknätsanalysens presentation i plandel 3, bilag or
TV kritiserar att analysrapporten återges svartvitt medan t.ex. förteckningen över värdefull bebyggelse
återges i färg.
Trafiknätsanalysen har tidigare publicerats och spridits som en egen utredning i färg. K-husen presenteras
här för första gången. Trafiknätsanalysens tre kvalitetsklasser grön, gul och röd återges även med texterna
grön, gul och röd varför innehållet bör vara förståeligt även i svartvitt. Stadsplanenämnden har sparat på
kostnaden för tryckningar där det varit möjligt.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Hastighet på huvudgata
TV anser att texten (sid. 96 och 97, del 2) ”trafiken på huvudgatorna bör löpa smidigt, men kan på vissa
avsnitt ha lägre hastighet än 50 km/h ”strider mot kartan över gång- och cykelpassager” (sid. 109, del 2).

Texten innebär att hastigheten på huvudgata, som det står, kan vara t.ex. 40 eller 30 km/h vilket
överensstämmer med nämnda karta.
TV anser att denna skrivning i planen inte syftar till likvärdiga förutsättningar för bilar och GC-trafiken, att
planens tonvikt ligger på bilarnas framkomlighet.
Påståendet är anmärkningsvärt för att komma från TV som i utlåtandet över det preliminära generalplane-
förslaget 30.3.2004 (AAA – TN 65 §), säger att ”den i trafiknätsanalysen ingående huvudstrukturen för
cykelvägarna är tillfyllest för Mariehamn” och att generalplaneförslagets GC-nät är ”oändamålsenligt och
överarbetat”.

I själva verket saknar trafiknätsanalysens GC-vägar ambitioner, speciellt med beaktande av generalplanens
långsiktiga tidsperspektiv. Föga föreslås utbyggt under kommande 30 år.
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Generalplanens GC-nät är utformat för att skapa ett med biltrafiknätet jämförbart valfritt rutnät för den lätta
trafiken. De nordsydliga och östvästliga lederna beskriver en ambition att åstadkomma kontinuerliga banor
som kan bestå av olika typer av sammankopplade vägar: strandstigar, gångvägar, blandtrafiksgator,
trottoarer och GC-vägar.
Även om gatorna på 30-område ”automatiskt” blir lättrafikgator är det viktigt att visa på en GC-kontinuitet
genom skogar, parker och i bostadsområden.
Att ha en hög ambitionsnivå för lätta trafiken bör knappast betecknas som  överarbete i en ekostad.

Stadsarkitektkontoret håller dock med TV i kritiken att det är fel att kartan på sid. 109 del 2 endast skall
biläggas generalplanen som ett instruktivt förslag. Kontoret anser att kartorna på sidorna 103 – 109 samt sid.
113 i del 2 bör få en mer framträdande betydelse i planen.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Texten ”biläggs generalplanen som ett instruktivt förslag” stryks under
rubrikerna 30-områden/lokalgator, gång- och cykelpassager, utryckningstrafikens huvudleder.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Underjordiska parkeringar
Stadsarkitektkontoret omfattar i stort resonemanget. Det är dock förenklat att påstå att stadens finansiella
engagemang i underjordiska p-anläggningar enbart gynnar bilismen.
Ett levande centrum med bl.a. affärer och bostäder är A och O för alla städer.

Dagligvaruhandeln i Mariehamn har en kraftig konkurrent i stormarknaderna utanför stadsgränsen där
kundernas bilar har gott om utrymmen. Utan en målmedveten satsning på bekväma underjordiska p-platser
och på den offentliga gatumiljön skulle centrum i Mariehamn bli fattigare.

Ett boende i city blir oproportionellt  dyrt om inte det allmänna på olika sätt gör det rimligt att bygga bostäder
med tillgång till p-platser där.
Att ställa trafiksäkerhetsåtgärder mot underjordiska p-platser fungerar agitatoriskt bättre än att t.ex. söka
orsaker till handlingsförlamningen visavi en säkrare trafikmiljö t.ex. i bristfällig pedagogik och konkurrens från
kostsamma (men behövliga) kommunala byggprojekt.
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Hamntrafiken och landskapets vägar
Trafiken till och från Västerhamn går idag, som den alltid gjort, på stadens gator. Senare har Österleden och
V. Utfarten kopplats på av landskapet. Det torde vara självklart att staden månar om att trafiken till stadens
hamn skall fungera smidigt. Staden är dock bättre rustad än landskapet vad gäller att balansera
trafikbehovet mot andra viktiga aspekter av stadslivet.
Vad beträffar V. Ytternäsvägen gav trafiknätsanalysen inget svar på frågan hur trafiken skulle ledas in i
innerstaden. Den ställde inte ens frågan. ( Se ovan).
Förslag:  Synpunkterna antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Kommunaltekniska ledningar och anläggningar
TV säger att nya transformatorstationer måste byggas i ett förtätat centrum och att de i regel byggs in i
nybyggnader, varför det bör ingå reserveringar för stationerna i generalplanen.

Stadsarkitektkontoret har som underlag för generalplanearbetet inbegärt TV:s synpunkter på bl.a. elnätet
och ritat in alla uppgifter TV inkommit med på bl.a. el-kartan sid. 157, del 2. Nu begär TV att i
översiktsplanen skall införas en mycket detaljerad (tomtvis) reservation för framtida transformatorstationer,
vilket givetvis kan göras om TV i skyndsam ordning levererar underlag för dessa. Stark anser dock att en
dylik rent teknisk plan kan utarbetas helt oberoende av generalplanen.

Kommunaltekniska ledningar skall kunna underhållas på R- och SN-områden, vilket för tydlighetens skull
införs som ett påpekande i generalplanebestämmelserna och rekommendationerna.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Generalplanebestämmelserna för R- och SN-område kompletteras efter
texten ”Efter prövning av stadsstyrelsen” får service på kommunaltekniska ledningar utföras.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Dagvattenrening
Anläggningar för dagvattenrening har införts i planen i samråd med TV och på basen av TV:s önskemål. Att
ytterligare införa de två områden för dagvattenrening i planen, som TV nu föreslår, är naturligtvis möjligt.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Beteckningen R ändras till R-1 norr om BO-Bil och på Snellmans åkrar.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Lotsberget
TV har argumenterat för en igenfyllning av dagbrottet och har även fått i uppdrag av stadsstyrelsen (464 §
28.9.2004) att ta fram en plan för utfyllnad av dagbrottet och för tillgängligheten i området. Enligt TV skulle
områdets status i generalplanen därmed vara fastställd.

Någon plan har ännu inte (1.3.2005) presenterats av TV. Stadsplanenämnden har den 8.11.2004 för TV
presenterat en plan för hur tillgängligheten på Lotsberget snabbt kunde förbättras även för handikappade
och som ett permanent alternativ till den populära men tyvärr avstängda strandstigen.
Landskapsregeringens museibyrå har yrkat på att ”stenkrossen” bör bevaras som ett industriminne, vilket
stadsarkitektkontoret förordat.

Generalplanens funktion är att möjligast allsidigt belysa olika aspekter på markanvändningen. TV:s syn på
Lotsbergsproblematiken är förenklad.

Förslag:   Synpunkten antecknas. Stenkrossen skyddas i generalplan enligt förslag under kommentarer i
anledning av museibyråns synpunkter. Sid. 167 kompletteras med en femte punkt med följande text: "5)
Industriminnet "Stenkrossen". Anläggningen på Lotsberget består av en utsprängd krater på berget och en
makadamsilo i betong vid stranden. Den härstammar från tiden kring andra världskriget. Markanvändning:
Anläggningen skyddas i stadsplan. En exploatering av området i enlighet med markanvändningskartan
genomförs så att skyddsobjektets väsentliga karaktär bevaras." Sid. 173 kompletteras med att skydda
Stenkrossen och komplettera teckenförklaring "kulturhistoriskt värdefull väg eller vägfragment"  med  "eller
annat objekt".
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas med smärre justeringar. Stenkrossen skyddas i generalplan enligt
förslag under kommentarer i anledning av museibyråns synpunkter. Sid. 167 kompletteras med en femte
punkt med följande text: "5) Industriminnet "Stenkrossen". Anläggningen på Lotsberget består av en
utsprängd krater på berget och en makadamsilo i betong vid stranden. Den härstammar från tiden kring
andra världskriget. Markanvändning: Anläggningens väsentliga karaktär skyddas i stadsplan. En
exploatering av området i enlighet med markanvändningskartan genomförs så att skyddsobjektets väsentliga
karaktär bevaras." Sid. 173 kompletteras med att skydda Stenkrossen och komplettera teckenförklaring
"kulturhistoriskt värdefull väg eller vägfragment"  med  "eller annat objekt".



266

BILAGA

Beräkning av årsmedeldygnstrafik och ”maxtimme” 1)

Maxtimme antas generellt vara 12 %  av  ÅRSMEDELDYGNSTRAFIKEN  (ÅMD)

Maxtimme infaller i regel under den s.k. morgontoppen.
I korsningen Skillnadsgatan – Ålandsvägen infaller ”maxtimme” dock enligt de gjorda trafikmätningarna
under eftermiddagstrafiken. Likaså gäller här enl. TV 20 % av ÅMD.

ÅMD räknades förut med slang under t.ex. 3 dygn varvid det totala antalet räknade fordon dividerades med
antalet dygn, d.v.s. i detta exempel med tre.
Idag utför landskapet trafikräkningar (även åt staden) med optikräknare (fotocell) och tömmer ur räkneverket
med handdator som levererar resultatet som rapportblanketter.

Trafikräkningar genomförs på ca 30 mätpunkter av vilka de på gator med mindre trafik räknas vartannat år.
Räkningen år 2003, som omfattade 34 mätpunkter, har inte offentliggjorts av TV på grund av att många
mätpunkter inte är tillförlitliga.
År 2004 räknades 22 mätpunkter. Resultatet har inte presenterats.

1) Enligt uppgift från TV jan 2005

Kommentar:
Skillnaden mellan 12 % och 20 % ger stort utslag. 20 % på t.ex. 3000 fordon gör 600 fordon/maxtimme
medan 12 % motsvarar endast 360 fordon/maxtimme.
Eftersom talet 800 fordon/maxtimme har fastslagits som en övre gräns för korsningen Skillnadsgatan –
Ålandsvägens norra tvärsnitt bör beräkningsgrunden för maxtimmen klargöras. Likaså bör regelbundna
räkningar utföras i detta tvärsnitt (vilket fastslogs av STFMGE 118§1991).
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ÄLDRERÅDET

Äldrerådet 57 §, 07.12.2004

Äldrerådet diskuterar generalplanen samt avger ett utlåtande i enlighet med stadsstyrelsens beslut.
Äldrerådets diskussion kring generalplanen koncentreras i stort sätt till två huvudområden: bostadsmiljön
samt trafiken. Gällande stadstrafiken tycker flera ledamöter bl.a. att Parkgatan bör öppnas för trafik samt att
Ålands-
vägen bör lämnas i stort sätt oförändrad.
Äldrerådet motsätter sig planerna för en allmän förtätning av bebyggelsen men har förståelse för en viss
punktförtätning i innerstaden. För att minska förtätnings behovet föreslås bl. a. förverkligande av bostadsöar,
inköp av mark t. ex. Västergårds samt utökat samarbete med grannkommunerna.
Beslut:  Äldrerådet beslutar om att ordföranden samt sekreteraren med hänvisning till punkterna ovan
formulerar ett utkast till utlåtande som kan ligga som grund till ett slutgiltigt utlåtande som formuleras vid
nästa möte.
----------

Äldrerådet 5 §, 04.01.2005

Bilaga:
Utkast till äldrerådets utlåtande gällande förslaget till generalplan; D - AL 5 §

Äldrerådet utformar ett slutgiltigt utlåtande utgående från det bilagda utkastet.

Beslut:  Förslaget godkänns.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

D – AL 5 §
Till stadsplanenämnden: Mariehamn 04.01.2005

Äldrerådets utlåtande gällande förslaget till gener alplan.

Äldrerådet godkänner i stort det föreliggande förslaget till generalplan. Efter en diskussion där en rad
synpunkter fördes fram, har äldrerådet valt att samla kommentarerna till förslaget i två punkter:

Förtätningen.
    En viss förtätning av bebyggelsen i centrum kan på grund av bristen på
    bostadstomter accepteras, men den borde med tanke på trivseln inte
    överdrivas. Punktvis kan dock en förtätning ske och högre hus
    tillåtas. För att avhjälpa bristen på tomtmark rekommenderar äldrerådet
    att staden underhandlar med grannkommunerna samt går in för att om möjligt

    köpa Västergårds i Ytternäs. Bostadsö i Slemmern är också ett tänkbart alternativ.

Trafiken.
    Vid eventuell ombyggnad av Ålandsvägen bör man, bland annat med tanke
    på äldre och sjuka samt framkomligheten för utryckningsfordon, undvika att
    försämra åkkomforten och försvåra framkomligheten genom att bygga en

mängd hastighetsdämpande arrangemang, som så kallade ”bumpers”.

    Vi anser också att man borde gå in för att minska trafiktätheten i centrum och
    göra trafiken från Västerhamn smidigare genom att leda trafiken från färjorna
    och Östernäs via Parkgatan till Östra utfarten. Om Parkgatan enkelriktas
    behöver den breddas endast marginellt.

Äldrerådet i Mariehamns stad

Stefan Snellman                          Robert Mann
Ordförande                                 Sekreterare
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Starks kommentarer:

Förtätningar
I generalplaneförslaget ingår en försiktig höjning av våningstalet inom vissa områden i innerstaden. Punktvis
förtätning med högre hus har undvikits av stadsbilds- och jämlikhetsskäl. Se även kommentarer grupp B
punkter 1, 7 och 13.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

Trafiken
Ålandsvägen definieras som huvudgata i planen. Ombyggnadernas art och omfattning regleras i
detaljplaneringen. Viktigt är att hastigheten i korsningspunkterna med den lätta trafiken kan regleras till högst
30 km/h. Se även kommentar ovan under bl.a. Räddningsverkets synpunkter.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Parkgatans status har kommenterats på flera ställen t.ex. i grupp A punkt 4.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Jomala kommun meddelar i inbegärt utlåtande att förslaget till generalplan omfattas
förutom vad gäller förslaget till bostadsö i Slemmern. Kommunstyrelsen förenar sig också
med områdesarkitektens utlåtande.

Starks kommentar:

Bostadsö
Förslaget med en bostadsö är utförligt motiverat i planförslaget. Jomalas negativa inställning har däremot
inte motiverats på något sätt.

Områdesarkitektens utlåtande
I områdesarkitektens utlåtande antyds däremot att staden bör avstå från tankarna på en bostadsö (och
exploatering av Svinö) för att istället låta Jomala växa i gränsområdena mot staden och att staden borde
anpassa sin planering efter Jomalas planering. Analysen är anmärkningsvärt ytlig och tyder på att
generalplaneförslagets innehåll inte är bekant.
Jomala saknar en heltäckande fysisk planering. Den planering som bedrivs är nästan helt koncentrerad till
områdena mot stadens gränser. Under senare år har planeringstakten ökat. Planeringen bygger helt på
närheten till staden. Det är stadens ackumulerade satsningar som gjort gränsområdena mot staden
attraktiva.
Staden har alltid haft som målsättning att endast stadsplanera av staden ägd mark. I prissättningen på färdig
tomtmark har självkostnadsprincipen gällt. Härigenom har staden effektivt kunnat motverka prisstegringarna
på mark, vilket är gynnsamt med tanke på bostadskostnaderna och råmarkspriset.
I de fem stadsnära planeområdena i Jomala (tot. 87 ha) som nämns i utlåtandet, är det privata ägandet
dominerande. Kommunen överlåter tomtförsäljningen och prissättningen åt markägarna vilket leder till
marknadspris och stegrade kostnader även på råmark. På så sätt undermineras stadens markpolitik av
Jomalas policy.
Enligt uppgift utgår man i Jomala från att trafiken till och från det nya bostadsområdet i Sviby och Torp för 40
egnahem och tre radhus i praktiken skall ledas längs Svibyvägen in till staden. Beslut om byggnads-planen
tas inom kort. Staden har genom målmedveten planering lyckats få bort genomfartstrafiken till flygfältet från
Svibyvägen, som i generalplaneförslaget är klassad som bostadsgata inom 30-område.
En utökad smittrafik från Jomala är därför inte önskvärd på Svibyvägen. Något som helst samråd med
staden i denna fråga har inte ägt rum.

Arbetsplatsområden
Jomala kommun kritiserar staden för att i generalplaneförslaget ha hänskjutit lokaliseringen av
utrymmeskrävande arbetsplatser till Jomala och anser att staden först borde ha frågat Jomala om det är
möjligt.
Staden har i drygt 50 år försörjt stora delar av det åländska näringslivet med tomtmark för arbetsplatser.
Staden har köpt mark för ändamålet och arrenderat ut den till självkostnadspris. Stadens
självförsörjningsgrad vad gäller arbetsplatser är idag 136 % (exkl. sjöfarten).
I centralortsplanen som godkändes av Jomala fullmäktige var en av huvudmålsättningarna att lösa
markfrågan för bl.a. utrymmeskrävande arbetsplatser och därför avsattes stora arbetsplatsområden i Jomala.
Nu säger kommunen att det är svårt att hitta områden för detta ändamål i Jomala som dock har tolv gånger
större landareal än staden. Mark för bostadsbebyggelse, som är betydligt ”lönsammare” än
arbetsplatsområden, tycks det dock finnas mer än nog av.

Köphallar
I samhällsplanerardebatten i Norden och Europa är problemet med externhandeln centralt. De dränerar
städernas köpkraft, urvattnar stadslivet och ökar bilberoendet. I vissa stater lagstiftar man för att skydda
stadslivet från externhandeln eller för att minska dess negativa konsekvenser.
Jomala kommun nonchalerar de problem köphallarna innebär för dagligvaruhandeln i staden och säger att
de ju betjänar stadsdelen Dalbo i Mariehamn. Men vad betjänar de i Jomala ? Även där ökar de
bilberoendet.
Jomalas utlåtande är i detta avseende helt politiskt och utgår inte från en professionell samhällsanalys.

Jomala förutsätter att staden skall beakta centralortens existens i sin generalplanering. För sin del säger sig
Jomala planera för en fungerande centralort där staden är en del.
Konstateras att Jomala dock ensidigt har beslutat skrota den gemensamt  med Mariehamn utarbetade och
antagna centralortsplanen. Jomala har ingen heltäckande generalplan för kommunen där den kommunala
samhällsbalansen och –utvecklingen analyserats ur bl.a. ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Kommunens aktiva planering ät nästan helt koncentrerad till områdena runt stadsgränsen.
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Man säger vidare att stadens planering strider mot de ekologiska målsättningarna som finns i planen och
nämner som ex. planerna på en bostadsö och Svinö.
Detta påstående minskar i trovärdighet när Jomala i samma andetag säger att det är bättre att exploatera i
Jomala. Vad skulle det vara för ekologisk vinst i detta? Är Jomalas naturområden på Möckelö, i Kalmarnäs,
Vester- och Österkalmare, Sviby, Dalkarby och Torp ekologiskt sett mindre värda.
Motiven för en bostadsö i Slemmern framgår av planen. Några av de centrala är att
- inte behöva deponera stadens sprängstensmassor i naturen utanför stadsgränsen (i Jomala)
- förstärka centrum och innerstaden med många bostäder
- centrumnära boende är mindre bilberoende än en gles och utspridd bebyggelse.
Den ökande bilismen är inte bara ett växande trafikproblem för staden. Bilismen är en av de största
orsakerna till den pågående klimatförändringen (koldioxiden) och eutrofieringen av haven (övergödning
genom bilarnas kväveutsläpp).
Att skapa mindre bilberoende samhällen är därför en av samhällsplaneringens viktigaste utmaningar.
Att sprida ut bebyggelsen med en markslösande planering runt stadens gränser minskar inte bilberoendet.

Stadens miljönämnd har som övergripande mål för staden beslutat föreslå att energiförbrukningen inte får
överstiga 2002 års nivå. Den målsättningen förpliktigar till konkret handling och stöder
generalplaneförslagets inriktning mot en energibesparande stadsstruktur för Mariehamn.

Utlåtandet från Jomala kritiserar stadens planering för att inte vara ekologiskt riktig.
Jomala saknar en heltäckande planering och därmed en konsekvensanalys av den pågående utvecklingen i
kommunen, t.ex. i ett ekologiskt perspektiv.

Starks förslag:  Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Stark konstaterar:

Kommunen framhåller att
- staden bör dimensionera sin äldre- och barnomsorg samt sitt skolväsende så att även de boende på

Järsö-Nåtöområdet i Lemland innefattas i planeringen och så att staden kan beakta lemlands intresse för
köptjänster. Staden uppmärksammas på att Järsö-Nåtöområdet kan växa till 930 invånare.

- staden skall säkerställa lemlands framtida trafikbehov på befintliga landsvägar och att GC-vägar beaktas
- en smitfil mot Lemland behövs i Rökerirondellen samt
- att det finns bristfälligt med parkeringsplatser i stadens centrum.

Vidare konstateras att på vatten- och avloppsplanen sid. 161 del 2 saknas avloppsledningen till Järsö-
Nåtöområdet.

Kommunen önskar slutligen en aktiv dialog med staden rörande den kommunaltekniska servicen till Järsö-
Nåtöområdet (el, telefon, data, vatten, avlopp) och den kommunala servicen till områdets invånare.
Ett koordinerat samarbete kan på sikt trygga utbudet av både privat och offentlig service i södra staden och
på Järsö-Nåtöområdet, anser kommunstyrelsen.

Starks kommentar:
Enligt kommunallagens 3 § skall kommunen primärt i all sin verksamhet sträva efter att främja
kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling inom kommunen.
Genom avtal med annan kommun kan kommunen handha sina lagstadgade uppgifter, vilket också sker idag.

Mariehamn torde dock inte kunna tvingas dimensionera sin kommunala och kommunaltekniska service efter
en befolkningstillväxt på Järsö-Nåtöområdet som inte kan omfattas (inte 930 invånare utan ca. 1200).
Skall staden kunna beakta Järsö-Nåtöområdet i sin generalplan skall staden också ha inflytande över
planeringen där.
För staden är det primärt att göra Västra Ytternäsvägen trafiksäker och förhindra en utveckling som på grund
av extern planering skapar problem med genomfartstrafik på stadens bostadsgator. Generalplanen utgår
från att det är en ekologiskt och ekonomiskt mer hållbar utveckling att planera för boende på gångavstånd
inom staden än utglesat långt ute i periferin för uppenbart bilberoende.
(Se bifogad bilaga ”Utkast till delgeneralplan för Järsö-Nåtö i Lemlands kommun”, stadsplanenämndens
utlåtande)
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.

Beträffande redovisade ledningar på vatten- och avloppsplanen baseras den på det material TV lämnat oss
som underlag för planeringen.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Stark inbegär kompletterande uppgifter rörande kommunaltekniken till
Järsö-Nåtö från tekniska verken och inför eventuellt saknade ledningar på vatten- och avloppsplanen sid.
161 och elplanen sid. 157, del 2.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Förslaget om en aktiv dialog mellan staden och Lemlands kommun rörande Järsö-Nåtöområdet är mer en
politisk fråga än en planfråga.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Stadens planerade GC-vägar är redovisade ända till stadsgränsen i söder.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Trafiken i Rökerirondellen behandlas under kommentarer i anledning av trafikavdelningens utlåtande.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Bilaga
Utkast till delgeneralplan för Järsö - Nåtö i Lemla nds kommun

Stadsplanenämnden 4 §, 17.01.2005

Järsö – Nåtöområdet hör till Lemlands kommun. År 1971 förenades dessa öar med en fast vägförbindelse
med Mariehamn. Därefter inträder en problematisk situation både för Lemlands kommun, för dem som är
markägare i området och/eller bosätter sig där samt för Mariehamns stad.
Områdets naturskönhet och närhet till staden har gjort det attraktivt för fast- och fritidsbosättning.
Avloppsfrågan saknade länge en hållbar lösning. Idag är området anslutet till stadens reningsverk. Därmed
underlättas rent tekniskt sett en utökad exploatering.
Området hör formellt till Lemland men de som bosätter sig där blir i praktiken mariehamnare. Man utnyttjar
både stadens offentliga och privata service.

För att kunna klara ut problemen på Järsö – Nåtö tillsatte Mariehamns stad och Lemlands kommun redan
1973 en samarbetskommitté.
År 1977 fastslogs en målsättningsplan av kommunfullmäktige och 1980 färdigställdes en
markdispositionsplan. På basen av den planen intogs i kommunens byggnadsordning följande generella kvot
för markägarnas byggnadsrätt:
1 bostads- eller fritidshus per 3 ha markområde utgående från resp. fastighets storlek den 1 januari 1968 och
därefter utbrutna eller genom laga fång överlåtna byggnadstomter.
År 1968 omfattade planeområdet 171 fastigheter. I slutet av år 2003 hade fastigheternas antal stigit med 240
% till 411 st. Kvarvarande byggnadsrätter enligt gällande kvotberäkning är 59 st.
Planeområdets invånareantal var 1.1.2004 282 st.

Den nu aktuella planeringen baseras på målsättningar som godkändes av kommunstyrelsen 1997 och över
vilka staden gavs tillfälle att yttra sig. I stadens yttrande (SS 153 § 1997) uppmärksammades Lemlands
kommun på det faktum att all exploatering på Järsö – Nåtöområdet påverkar staden direkt och indirekt. Den
största negativa konsekvensen är att trafiktrycket söderifrån på Mariehamns innerstad och Ålandsvägen
kommer att öka. Tillåts exploateringen öka markant kan det leda till en ohållbar situation; staden måste avstå
från att exploatera sina egna marker i södra staden.

Det framlagda förslaget till delgeneralplan för Järsö – Nåtöområdet utgår huvudsakligen från markägarnas
egna önskemål rörande byggnadsrätter på sina marker. I någon mån har kommunens arbetsgrupp övervägt
enskilda önskemål mot det allmännas (Lemlands) bästa.
Det bestående intrycket av planförslaget är att egenintresset fått dominera. Ingen hänsyn har tagits till den
trafikproblematik staden uttryckt oro för.
Planen dimensioneras för 253 nya byggnadsrätter (197 egnahem och 56 fritidshus), en ökning med 429 %.
Med beräkningsgrunden 3 personer per tomt innebär det att invånarantalet kan stiga med 678 permanent
bosatta invånare på planeområdet till totalt 930 invånare. Till detta skall läggas områden som skall
byggnadsplaneras varvid ytterligare förtätning är möjlig (Granö – Skedholm sid 40) samt Slätholm som om
den får fast vägförbindelse kan få minst 30 stadigvarande bostäder.
Totalt bör staden gardera sig för att nästan 1.200 invånare enligt planen och i planbeskrivningen antydda
möjligheter kan bosätta sig på Järsö – Nåtöområdet. Till detta skall ytterligare läggas fritidshusbebyggelse
som stora delar av året är lika trafikalstrande som den fasta bosättningen.

Under rubriken konsekvenser för kommunen (Lemland) konstateras i planbeskrivningen att om
invånarnatalet på Nåtö – Järsöområdet växer i genomsnitt med 30 invånare per år och Lemland i övrigt
växer som idag blir kommunens totala tillväxt per år 3,5 %. Detta kan jämföras med stadens målsättning om
en ökning med 110 invånare per år eller 1,03 %.

Avståndet till kommuncentrum är betydligt längre än till staden vars service därför kommer att vara attraktiv.
Affärslivet i kommuncentrum gagnas därför inte av tillväxt i Järsö – Nåtöområdet. Det är heller inte ekologiskt
hållbart att skjutsa barnen i planeområdet 25 km till Lemlands kommuncentrum förbi stadens skolor och
genom innerstaden.
Avslutningsvis konstateras i planbeskrivningen att det är viktigt att reagera i tid om denna del av kommunen
börjar växa på de andra byarnas bekostnad. Eftersom staden framförallt trafikmässigt påverkas negativt av
en stor tillväxt i Järsö – Nåtöområdet bör samma resonemang naturligtvis tillämpas gentemot Mariehamn.

Delgeneralplanen skall fastställas av landskapsregeringen och får därmed juridiska rättsverkningar. De i
planen avsatta privata rekreationsområdena kan sålunda komma att leda till att kommunen blir
inlösningsskyldig. Härvid bör enligt planbeskrivningen Mariehamn liksom landskapet delta i inlösen av
rekreations- och skyddsområden inom Järsö – Nåtöområdet i Lemland.(sid. 56).
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Detta sista konstaterande beskriver vältaligt hur problematisk utvecklingen inom planeområdet är; stadens
synpunkter beaktas inte men förväntas vara med och finansiera planens genomförande.

Stadens utlåtande över målsättningen för arbetet med föreliggande delgeneralplan för Järsö – Nåtöområdet
förutsatte att befolkningstillväxten skulle begränsas till ett minimum. Planförslaget möjligg ör emellertid en
kraftig tillväxt vilket allvarligt försvårar stadens planering.
Förslaget till delgeneralplan för Järsö – Nåtöområdet i Lemlands kommun av den 3 november 2004 kan
därför inte omfattas.
Den omständigheten att Lemlands kommun genom sin planering både direkt och indirekt  påverkar
Mariehamns utvecklingsmöjligheter illustrerar behovet av en översiktlig landskapsplanering där
interkommunala konflikter kan pr övas.
Den hittillsvarande utvecklingen och framförallt delgeneralplaneförslaget har fått stadsarkitektkontoret
övertygat om att  konflikten mellan Järsö – och Nåtöområdet och staden inte kan lösas utan en
kommunreform som överför öarna till staden. Den processen bör genomföras så fort som möjligt. Området är
en närande del av Lemlands kommun och varje ytterligare tillväxt försvårar en sådan process.

Omständigheter som motiverar en överföring av Järsö – Nåtöområdet till stadens förvaltning:

öarna är inte längre en naturlig del av Lemlands kommun,
 områdets kommunalteknik i form av  vägförbindelse, avlopp och el är ansluten till staden,
avståndet till stadens centrum är mellan 6 och 10 km och till Lemlands centrum ca 25 km,
all trafik mellan öarna och moderkommunen måste ledas via två andra kommuner, Mariehamn och Jomala,
med befolkningsökning följer ökad trafik, vilket direkt påverkar Mariehamn utan att staden har möjlighet att
ingripa i processen,
områdets invånare utnyttjar stadens kommersiella service och i stor utsträckning även den offentliga
servicen,
ett bibehållande av öarnas naturvärden och rekreationsområden enligt en fastställd delgeneralplan torde
förutsätta omfattande och dyra markinlösningar som Lemlands kommun knappast orkar med,
om inlösning inte sker måste markägarna tillåtas ökad exploatering, vi lket ytterligare skulle öka
trafikproblemen i Mariehamn,
Västra Ytternäsvägen och Ålandsvägen skall av boendemiljöskäl klassas som ”miljöanpassade genomfarter”
vilket försvårar trafiken till och från öarna i Lemland.

STADENS UPPGIFT SOM FÖRVALTARE AV OMRÅDET
Vad gäller trafikproblematiken är det ingen skillnad om det är mariehamnare eller lemlänningar som bor på
Järsö – Nåtöområdet. Även om området skulle höra till Mariehamn  bör av trafikskäl en ökning av
invånarantalet minimeras. Det är både ekonomiskt och ekologiskt bättre att förtäta staden på gångavstånd
från centrum än exploatera för bilberoende långt ute i periferin. Stadens uppgift skulle bli att planera området
så att ändamålsenlig balans uppnås mellan denna del och staden som helhet.

Stadsarkitektens förslag: Stadsplanenämnden omfattar inte utkastet till delgeneralplan för Järsö -
Nåtöområdet och föreslår inför stadsstyrelsen att staden initierar diskussioner rörande en gränsjustering mot
Lemlands kommun så att Järsö – Nåtöområdet överförs till stadens administrativa område.

Beslut: Stadsplanenämnden föreslår inför stadsstyrelsen att staden inte omfattar utkastet till delgeneralplan
för Järsö – Nåtöområdet emedan invånareantalet tillåts fyrdubblas jämfört med situationen idag och stadens
trafiknät och övrig infrastruktur inte klarar av en sådan utveckling.
All trafik mellan Lemlands kommuncentrum och planeområdet planeras ske genom stadens kommunala
gatunät. Stadsplanenämnden föreslår inför stadsstyrelsen att staden efter en konsekvensbedömning initierar
diskussioner på basen av ovan i beredningen anförda motiv rörande en gränsjustering mot Lemlands
kommun så att Järsö – Nåtöområdet kunde överföras till stadens administrativa område.
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Stark konstaterar

Museibyrån påpekar inledningsvis att punktmarkeringarna för fornlämning med fördel kunde kompletteras
med beteckning SF samt att hänvisningen till landskapslagen om fornminnen del 1, sid 5 bör vara ÅFS
1965/9 ändrad 1999/55.
Starks kommentar: På grund av markanvändningskartans skala undviks teckenförklaringar där så är
möjligt. Däremot kunde generalplanebestämmelserna kompletteras på önskat sätt.
Förslag:  Synpunkterna noteras. Generalplanebestämmelserna för beteckningen fornlämningar
kompletteras på följande sätt ”Fornminne (SF) som är skyddat enligt LL om fornminnen”.
I del 1 sid. 5 kompletteras ÅFS 1965/9 med ändrad 1999/55.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Svinö
En heltäckande fornminnes- eller kulturmiljöinventering saknas.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Riktlinjerna för markanvändningen på Svinö (sid 58) kompletteras med
texten ”Staden initierar en heltäckande fornminnes- och kulturmiljöinventering på Svinö”.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Kulturmarker
”Änglamarkerna” som betecknats B – 4, utredningsområde för bostadsändamål borde genomgå en
noggrann inventering och värdering i syfte att bevara det som naturskyddsområde (SN).
Starks kommentar: Olika naturvårdsinventeringar och flera utlåtanden från landskapets miljöbyrå har
understrukit ”Änglamarkernas” stora naturmiljövärden. Av den anledningen har också merparten av dessa
områden betecknats som naturskyddsområde (SN). På grund av stadens begränsade tomtreserv för
egnahemsbebyggelse har också en del av naturmarkerna i planförslaget betecknats som utredningsområde
för bostadsbebyggelse.
I anledning av miljöbyråns utlåtande över planen föreslår stadsarkitektkontoret att området beskärs med ca
1/3 i söder. (Se kommentar ovan). En ytterligare naturinventering förordas.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Riktlinjerna under rubriken ”Änglamarkerna” kompletteras med texten ”- en
inventering av naturmiljön genomförs”.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Museibyrån föreslår att staden ytterligare tar ställning till ett bevarande (K-märkning  med minimikrav på
”varsamt underhåll”) av följande byggnadskomplex som vart och ett på sitt sätt är enhetliga representanter
för sin tid och fortfarande utgör väl bevarade urbana miljöer: Cityhuset, Boreniuska huset, Apoteksgården,
Ålandsbankens äldsta del, Böndernas hus samt de fem bostadsvåningshusen på Skarpansvägens nordöstra
sida.
Vidare bör staden enligt museibyrån överväga K-märkning av sköljhuset vid Ångbåtsbryggan i Österhamn,
av de delar av Algots varv som är värda att bevara som industrimiljö samt av industriminnet Lotsberget med
stenkrossen.
Starks kommentar: De föreslagna byggnaderna i centrum är samtliga stadsbildsmässigt betydelsefulla och
värda att bevara. Flera av dem är arkitektritade. Cityhuset t.ex. har som upphovsman den namnkunnige prof.
Lars Sonck. På de flesta husen har en rad åtgärder under årens lopp förändrat det yttre utseendet i stort och
smått: Apoteksgårdens entrédörrar i ek är utbytta mot metalldörrar, ÅAB:s glasparti i hörnet Torggatan –
Nygatan är helt förändrat, Cityhusets och Boreniuska husets färgsättningar kan ifrågasättas och Böndernas
hus´ fasad är tilläggsisolerad och nyputsad i sin helhet.
Dessa nämnda åtgärder visar att en K-märkning med krav på ”varsamt underhåll” är väl motiverat.
De fem bostadsvåningshusen i III-våningar längs Skarpansvägen  saknar hissar. I syfte att ekonomiskt
underlätta hissinstallation föreslås i planen att de skall kunna byggas på med en våning. En sådan
påbyggnad skulle göras med behållande av områdets och befintliga byggnaders karaktär. Se även
kommentar under grupp A punkt 14, sid. 112.
Sköljhuset vid Ångbåtsbryggan och industriminnet Lotsberget bör K-märkas eller skyddas på lämpligt sätt.
Som underlag för ett ställningstagande till skyddsvärden i industrimiljön vid Algots varv behövs en
inventering.
Förslag:  Synpunkterna antecknas. Cityhuset, Boreniuskahuset, Apoteksgården, ÅAB:s äldsta del samt
Böndernas hus införs i förteckningen över arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kategori B
där en K-märkning med minimikrav på ”varsamt underhåll” av byggnadernas fasader rekommenderas. Del 3
sid. 160- och del 2 sid. 177 kompletteras med dessa objekt. Sköljhuset vid Ångbåtsbryggan medtas likaså i
förteckningen över skyddsobjekt kategori B. Stenkrossen föreslås medtagen på kartan över skydd av miljöer
och objekt sid. 173. Staden inbegär en inventering av ev. skyddsvärda objekt och miljöer på Algots Varv av
Museibyrån.
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Stadsplanenämndens beslut: Omfattas med smärre justeringar. Cityhuset, Boreniuskahuset,
Apoteksgården, ÅAB:s äldsta del samt Böndernas hus införs i förteckningen över arkitektoniskt och
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kategori B där en K-märkning med minimikrav på ”varsamt underhåll” av
byggnadernas fasader rekommenderas. Del 3 sid. 160- och del 2 sid. 177 kompletteras med dessa objekt.
Sköljhuset vid Ångbåtsbryggan medtas likaså i förteckningen över skyddsobjekt kategori B. Beträffande
Stenkrossen se beslut grupp D tekniska nämnden. Staden inbegär en inventering av ev. skyddsvärda objekt
och miljöer på Algots Varv av Museibyrån.

Vägar mm.
Museibyrån anser att stadens intention att inventera skyddsvärda delar av det gamla vägnätet är föredömligt.
Byrån noterar att genomfartstrafiken inte berör Tullarns äng vilket enligt byrån är viktigt för bevarande av
upplevelsen av kulturmarkerna. Museibyrån lyfter fram Ålands Museum som resurs även för Mariehamns
stad.
Förslag:   Synpunkterna antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Stark konstaterar:

1. Österleden
Starks kommentar:
Allmänt
Den svenska konsulten Bjerking AB utarbetade under åren 2002 – 2004 på uppdrag av Mariehamns stad
och Landskapsregeringen en rätt omfattande ”Utredningsplan, trafiksäkerhetsåtgärder för väg 20,
Österleden i Mariehamn”. Planen uppgjordes för en 20-årig trafikökning (35 %) och med bibehållande av ett
körfält i vardera riktningen i samtliga korsningar. Belastningsgraden ur framkomlighetssynpunkt ansågs bli
acceptabel i de beräknade korsningspunkterna. Kapaciteten skulle förbättras trots tillkommande passager
och avsmalningar i körfälten mellan Nygatan och Storgatan (sid. 109 i utredningsplanen i del 3).
På uppdrag av staden gav konsulten ett yttrande (25.2.2004) över en alternativ utformning av Lagervägens
anslutning till Österleden. (Utredningsplanens rondell mitt framför gravgårdens tilläggsmark föreslogs flyttad
till Lagervägens nuvarande anslutning, vilket sedan blev stadsstyrelsens beslut). I utlåtandet  konstaterades
liksom i ”Utredningsplanen” (del 3, sid. 93) att Rökerirondellens kapacitet måste förbättras. Anmärkningsvärt
nog hade Rökerirondellen inte medtagits i utredningsplanen.
Punkterna a – e.
a) I planen har föreslagits markreservationer för tre rondeller (Styrmansgatan, servicestationerna och

Lagervägen) i syfte att förbättra trafiken bl.a. till serviceanläggningarna.
b) Mot bakgrund av den färska ”Utredningsplanen” är det något förvånande att ånyo göra

kapacitetsberäkningar på Österleden, I Rökerirondellen är det däremot angeläget.
c) I stadsplanen är Österledens trafikområde 30 m brett. Vägen är idag 7,5 m plus 0,5 m sidoområden. En

breddning till dubbla körfiler är således möjlig.
d) En ”smitfil” från Österleden mot Lemlandsvägen förbi Rökerirondellen torde vara möjlig att bygga inom

gränserna för nuvarande vägområde. En diagonalväg över Nabbenåkrarna förordas inte.
e) Passagerna över Österleden har uppmärksammats i ”Utredningsplanen”, i stadens ”Trafiknätsanalys”

och i förslaget till generalplan (karta gång- och cykelvägar, sid. 109, del 2)
Förslag:    Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

2. Västra utfarten
Starks kommentarer:
a) Vägområdet  är ca 30 – 40 meter (inklusive 10 meter skyddsområde) brett, vilket bör räcka för dubbla

körfiler.
b) Reservation för en rondell i korsningen med Elverksgatan har intagits i planen.
c) Någon anslutning till Rosenblads finns inte antydd i planen.
Förslag:   Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

3. Sjukhusvägen
Starks kommentarer:
a) Vägområdet är minst 35 meter brett, vilket bör räcka för dubbla körfiler.
b) Planskild GC-korsning saknas i planen.
c) Ett slopande av Grindmattesvägens anslutning mot Sjukhusvägen omfattas inte. En sådan åtgärd

orsakar berörd bosättning och verksamheter vid Grindmattesvägen stora olägenheter och ökad trafik i
korsningen Lagervägen – Österleden. Skulle även kunna framtvinga genomfartstrafik på
Vedhuggsvägen och i det centrala parkområdet, vilket skulle strida mot god samhällsplanering.

Förslag:   Synpunkterna antecknas. En markering för planerad planskild korsning i Smedsgränds
förlängning över Sjukhusvägen införs på kartan över gång- och cykelvägar, sid. 107 med motsvarande text
på sid. 102 under en ny mellanrubrik "Sjukhusvägen" med texten "Planskild korsning i Smedsgränds
förlängning."
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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4. Västra Ytternäsvägen
Starks kommentarer:
a) Både rondeller och planskilda korsningar syftar till ökad trafiksäkerhet för den lätta trafiken. Att välja

endast planskildhet för GC-trafiken signalerar ”fri” hastighet för biltrafiken och gör därmed passager i
plan över huvudtrafikled farligare. Stängsel längs vägens båda sidor bör i sådana fall uppföras, vilket
skapar estetisk otrivsel.
Om samhället anser sig ha råd är anläggandet av både rondeller (eller annan hastighets- och
trafiksänkande åtgärd) och planskilda GC-passager att föredra.
Bebyggelsen längs Västra Ytternäsvägens västra sida medger dock få eller inga öppningar för ramper till
planskilda GC-passager, varken ovan eller under mark.
Beteckningen rondell eller annan hastighets- och trafiksänkande åtgärd, bör dock även kunna innefatta
möjlighet till planskilda lösningar för lätta trafiken.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

b) Landskapet aviserar en utredning om Västra Ytternäsvägen.
Förslag :  Synpunkten antecknas.
En sådan utredning välkomnas och bör förutsätta stadsplanenämndens och stadsarkitektkontorets
medverkan.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

c)    Västra Ytternäsvägen bör enligt trafikavdelningen ha karaktär av genomfartsled till Järsö
        – Nåtöområdet.

V.Ytternäsvägen går genom ett område med tätt bebyggd bostadsbebyggelse på
vardera sidan. Stadens primära mål är att vägens barriäreffekt d.v.s. att den funktionellt klyver området i
två delar så mycket som möjligt motverkas.
Beträffande trafiken till Järsö – Nåtöområdet se kommentarer i anledning av Lemlands kommuns
utlåtande över generalplaneförslaget för Mariehamn och STN:s utlåtande över förslaget till
delgeneralplan för Järsö – Nåtöområdet.
Förslag:    Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

5. Stadens övertagande av huvudleder
Starks kommentar: Västra hamnen är stadens egen hamn. Den ansluter till stadens gatunät. Det är ett
primärt intresse för staden att trafiken till hamnen löper smidigt även efter att staden eventuellt skulle överta
väghållningen av Österleden och V. Utfarten. Staden måste dock samtidigt beakta och balansera många
andra krav som en fungerande och trivsam stad i sin helhet uppställer.
Sjukhusvägen och Lemlandsvägen blir allt viktigare stadshuvudleder med behov av utpräglade urbana
åtgärder beträffande trafiksäkerhet och estetik.
Tyvärr har av staden framförda önskemål därvidlag mestadels runnit ut i sanden eller så har överenskomna
åtgärder förhalats (t.ex. planskild GC-korsning vid Strandnäs skola och säkerhetsåtgärder för gång- och
cykeltrafiken över Lemlandsvägen till badstranden).
Under sådana förhållanden och för att kunna smidigt tillmötesgå mariehamnarnas berättigade önskemål och
krav anser staden att en lösning är att överta väghållningen. Självklart måste förhandlingar och utförliga avtal
föregå ett sådant övertagande.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

6. Dalbergsleden
Trafikavdelningen anser att markreservationen för Dalbergsleden skall finnas kvar.
Starks kommentar: I planen finns utförligt redovisat motiven för att inte göra någon markreservation för en
Dalbergsled. Någon sådan finns inte heller i gällande delgeneralplan för innerstaden.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

7. Planskilda korsningar
Starks kommentar:  I planen (karta sid. 107, del 2) har föreslagits att följande tre planskilda korsningar för
GC-trafiken skall utbyggas: i korsningen Nya Godbyvägen – Bolstavägen (byggs som bäst). Lemlandsvägen
vid Strandnäs högstadieskola (överenskommelse med landskapet, stadsplanen färdig sedan okt. 2002) och
vid Järsövägens korsning med Espholmsvägen (finns medtagen redan i gällande delgeneralplan för södra
staden från 1982.
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Utöver nämnda tre planskilda nya korsningen har föreslagits en fjärde i Smedsgränds förlängning över
Sjukhusvägen (se ovan).
Stadens målsättning är att utveckla ett tätt och ändamålsenligt GC-nät som ger lätta trafiken samma
standard vad gäller valmöjligheter och kontinuitet som biltrafiken redan har. Där  GC-led möter huvudled (50
väg) bör planskild korsning utbyggas, speciellt om terrängförhållande är gynnsamma.
Inne i stadsmiljö kan andra trafiksäkerhetsåtgärder tillgripas (se Trafiknätsanalysen).
Förslag:   Synpunkten antecknas. I planförslaget infogas under rubriken ”Gång- och cykelpassager” sid 101,
del 2 följande formulering rörande principerna för anläggande av planskilda GC-korsningar: Stadens
målsättning är att utveckla ett tätt och ändamålsenligt GC-nät som ger lätta trafiken samma standard vad
gäller valmöjligheter och kontinuitet som biltrafiken redan har. Där  GC-led möter huvudled (50 väg) bör
planskild korsning utbyggas, speciellt om terrängförhållande är gynnsamma.
Inne i stadsmiljö kan andra trafiksäkerhetsåtgärder tillgripas (se Trafiknätsanalysen).
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

8.    Övrigt,  tillräckliga trafikområden bör finnas för trafiken till Västra hamnen och för genomfart i södra
staden samt för planskilda korsningar på genomfartsleder.
Starks kommentar:
Trafiken är viktig i en stad men det finns också andra viktiga ingredienser: t.ex. tillräckligt med ostörd
naturmiljö, tilltalande bostadsområden och en estetiskt utformad stadsmiljö.
Att bygga staden full av planskilda korsningar gör kanske trafiken säker och smidig men det strider ofta mot
de andra väsentliga kraven på god stadsmiljö.
De befintliga planskilda korsningarna plus de fyra föreslagna nya torde fylla säkerhetskraven under
planperioden. Dessutom kan, om fysiska och finansiella möjligheter finns och stadsbilden det tillåter även
föreslagna rondellplatser förses med planskilda korsningar.
Västra hamnen och dess trafikmatning går genom stadsmiljö. Det är inte hållbart att ensidigt prioritera
hamnens behov på den övriga stadens bekostnad, t.ex. att börja riva stadskvarter eller delar av dem för
hamnen och dess biltrafik. Det gäller att anpassa hamnen efter de förutsättningar den befintliga staden
bjuder. Härvidlag uppfyller de ofta breda gatorna från Mariehamns första empirestadsplan också de behov
dagens trafik ställer. Beträffande genomfartstrafiken i södra staden se kommentar ovan.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Stark konstaterar:

Miljöbyrån efterlyser en redovisning av trafikbuller längs huvudvägar samt att planföreskrifter skall innehålla
krav på bullerbegränsande konstruktioner för ny- och ombyggnader.

Starks kommentar:  Trafiknätsanalysen ger en fingervisning om trafikens bullereffekt.
På sidan 87, del 3 redogörs för de beräknade miljöeffekterna av en s.k. Dalbergsled på miljön i centrum.
Emissionen från biltrafiken skulle minska lokalt (men knappast totalt). Om trafikens hastighet på
Ålandsvägen genom utbyggnad av en Dalbergsled kunde sänkas från 50 km/h till 30 km/h skulle bullernivån
sänkas med 2 db (A), vilket enligt analysen knappt motsvarar hörbar förändring.
I stadens stadsplanering har sedan länge tillämpats decibelnormer för nybyggnad invid huvudled.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Bullerproblematiken kan inkluderas i den utökade trafikkonsekvensanalys
som TV/TN torde utföra.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Miljöbyrån befarar att dagvattenrening i Svibyviken och på Nabben kan stå i konflikt med områdets
användning för naturvård och rekreation. Enskilda avlopp bör kopplas till Lotsbroverket.

Starks kommentar:  Dagvattenledningar skall i princip inte kopplas till reningsverket. Vid störtregn kan
reningsprocesserna slås ut och svartvattnet rinna orenat ut i Svibyviken.
Dagvattnet bör renas i anläggningar som på naturligt sätt syresätter vattnet och i s.k. kvävefällor som tar
hand om övergödningsämnen. Svibyviken tar emot urlakningsämnen från stora åkerarealer i Jomala. Vid
Nabben rinner sådant dagvatten ut som kommer ända från stormarknaderna i Jomala och de allt mer
asfalterade arbetsplatsområdena i Jomala och Mariehamn. Dagvattenreningsanläggningar kan göras som
naturliga och positiva tillskott I rekreationsområdena.
Förslag:   Synpunkterna antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Övriga synpunkter 1 – 9

1. Utökat SN-område på Nabben
Starks kommentar:  Befintligt SN-område på Nabben har avsatts för att på anhållan av miljöbyrån skydda
en värdefull fågellokal omfattande strand –och vattenmiljö. Naturens karaktär förefaller vara densamma även
längre österut. Stadsarkitektkontoret ser positivt på förslaget. Gångstigar och befintlig bilväg till Nabbens
sjöviste bör få finnas i området.
Förslag:   Synpunkterna antecknas. SN-området utökas enligt miljöbyråns förslag.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

2. BV-område vid nordvästra rondellen
Starks kommentar:   Vid detaljplaneringen fastställs bebyggelsens exakta placering inom BV-området
varvid också krav på bullerdämpande fasadkonstruktioner införs.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

3. Bostadsö I Slemmern
Starks kommentar:  Olika planförutsättningar och inverkningar på bef. verksamhet i Österhamn kommer att
vägas in I den miljökonsekvensbedömning som projektet skall genomgå.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

4.    Lökskärsberget,  bergsluttningen på en bredd av 80 meter från stranden bör inrättas som
rekreationsområde ( R ). Möjligen kunde hus anpassas till miljön på och bakom höjdkrönet.
Starks kommentar:  Förslaget innebär att merparten av den föreslagna småhusdominerade
bostadsbebyggelsen skulle utgå. I gällande delgeneralplan är hela Lökskärsberget betecknat som
rekreationsområde. En rad politiska beslut har emellertid möjliggjort att befintliga oansenliga fritidshus fått
ersättas av nybyggda sådana och av egnahemshus.
Denna praxis är prejudicerande och på sikt torde det leda till att berget blir bebyggt. Mot den bakgrunden har
STN föreslagit (sid. 56, del 2) att berget reserveras för egnahemsbebyggelse dock på ett sådant sätt att
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bebyggelsen skall utformas så att områdets natur och bergbundna karaktär bibehålls. Se även kommentar i
grupp A punkt 15.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Under bestämmelsen för beteckningen BS-1 införs följande tillägg som
rekommendation för Lökskärsberget: Bebyggelsen på Lökskärsberget planeras så att områdets natur och
bergbundna karaktär bibehålls.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas med smärre justering. Under bestämmelsen för beteckningen BS-1
införs följande tillägg som rekommendation för Lökskärsberget: Bebyggelsen på Lökskärsberget planeras så
att områdets natur och bergbundna karaktär beaktas.

5. Södra Västernäs och gårdsmiljön vid Östergårds ( torde avse Västergårds)
Starks kommentar:  Det västra av de utpekade områdena är redan bebyggt med indragen äldre
bebyggelse. Någon större förändring föreslås inte i planen.
Det östra området är delvis bebyggt med ett vägnära egnahem som tillhört Västergårds och rätt väl ansluter
till den gamla gårdsmiljön. Tillkommande bebyggelse bör hållas tillbaka från vägen och Västergårds
miljörevir.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Införs ett nytt stycke under rubriken ”Områden för bostadsbyggande”  ”
Västernäs” :  " I södra Västernäs reserveras mark för egnahemsbebyggelse (ca 40 tomter). Markanvändning:
BS. Riktlinje: Bebyggelsen längst i skall hållas tillbakadragen från angränsande väg och Västergårds
miljörevir."
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas med smärre justeringar. Införs ett nytt stycke under rubriken
”Områden för bostadsbyggande”  ” Västernäs” :  " I södra Västernäs reserveras mark för
egnahemsbebyggelse (ca 40 tomter). Markanvändning: BS. Riktlinje: Bebyggelsen längst i sydost skall
hållas tillbakadragen från angränsande väg och Västergårds miljörevir."

6.    Änglamarkerna,  olämpliga för bebyggelse, åtminstone södra 1/3 av utredningsområdet bör planeras
som naturskyddsområde (SN).
Starks kommentar:  Stadsarkitektkontoret är medvetet om områdets stora naturvärden vilket också framgår
av miljöbyråns tidigare utlåtande. Det främsta motivet för en exploatering är stadens begränsade utbud av
egnahemstomter. En exploatering förstör för all framtid ovärderlig ängs- och hagmark. Stark omfattar
förslaget.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Utredningsområdets yta minskas enligt utlåtandet.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas inte. Som motiv framhålls riktlinjen i planförslaget  " att en
planering för bebyggelse skall eftersträva koncentration och täthet i syfte att spara så mycket naturmark som
möjligt" sid. 57 del 2.

7.    Ytternäs – Espholm , de med SN betecknade områdena har internationellt bevarandevärde, de är mer
värdefulla för vetenskaplig naturvård än Tullarns äng. Områdena förtjänar att införlivas i Natura - 2000 och
de skulle därmed få ökad status och möjlighet till EU-stöd. Markanvändningen skulle inte nämnvärt
påverkas. Bör även övervägas om områdena eller delar av dem borde säkerställas genom beslut enligt
landskapslagen om naturvård (naturreservat).
Starks kommentar:  Staden har ställt sig avvaktande till inrättandet av naturreservat på stadens område
genom landskapsbeslut (ex. Tullarnas äng). Däremot har flera områden införts eller föreslagits införda i
Natura – 2000 programmet.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Införs följande text under rubriken ”Änglamarkerna” (sid. 57, del 2) och
riktlinjer: Staden eftersträvar att områdena införlivas med Natura – 2000 enligt rekommendation av
landskapsregeringens miljöbyrå.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas. Bilagan CC – SP 45 § med text och karta rörande Natura 2000
område i Änglamarkerna godkänns.

8.    Svinö,  mindre lämpligt för bebyggelse och att dra ny kraftledning tvärs över och vidare till Styrsö (karta
sid 157, del 2).
Starks kommentar:   Svinös lämplighet som bostadsområde har trafiktekniskt beskrivits i Starks
kommentarer till inkomna synpunkter. En bosättning på Svinö blir bilberoende vilket ökar trafiktrycket på
Ålandsvägen.
En utredning bör allsidigt belysa för- och nackdelar med en exploatering av Svinö.
En omläggning av elmatningen till Järsö – Nåtöområdet över Svinö och Styrsö kan ifrågasättas. Speciellt en
dragning över Styrsö strider mot föreslagen markanvändning.
Förslag:   Synpunkten antecknas. Under riktlinjer rörande elnätet sid. 156, del 2 bifogas följande text
”En omläggning av elmatningen till Järsö – Nåtöområdet över Svinö är bundet till eventuellt beslut rörande
exploatering av Svinö”
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Dragningen över till Styrsö avförs från karta sid. 157, del 2 och inritas från Svinö längs vägdragningen från
och över Espholm.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas med smärre justeringar. Under riktlinjer rörande elnätet sid. 156,
del 2 införs följande text ”En omläggning av elmatningen till Järsö – Nåtöområdet över Svinö är bundet till
eventuellt beslut rörande exploatering av Svinö”
Dragningen över till Styrsö avförs från karta sid. 157, del 2 och inritas från Svinö längs vägdragningen från
och över Espholm.

9.    Styrsö,  SN-områdets bredd  längs strandzonen borde omfatta minst 50 meter eller vara minst lika brett
som nuvarande strandskydd enligt stadens byggnadsordning.
Starks kommentar:  Enligt stadens byggnadsordning 29 § mom. 2 rörande byggande utom
stadsplaneområdet får byggnad, förutom båthus eller sjöbod, inte placeras närmare än 75 meter från
strandlinjen. I förslaget till markanvändningskarta är SN-området längs stränderna på Styrsö ca 40 meter
brett.
Synpunkten är korrekt.
Förslag:   Synpunkten antecknas. SN-områdets bredd justeras till ca 75 meter.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.



297



298

Starks kommentar:
Förslag:  Synpunkten antecknas. Förändringar i kommunindelningen kommer att behandlas i ett tillägg till
planförslaget.
Stadsplanenämndens beslut: Omfattas.
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Kyrkorådet Kallelsedatum
Nr 17/2004 10.11.2004
Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida
Prästgårdssalen 16.11.2004 18.30-21.45 17

§ 286 UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

Stadsstyrelsen inbegär församlingens utlåtande över förslaget till generalplan för Mariehamn.
Utlåtandet bör vara inlämnat till staden inom år 2004.

Församlingens huvudintresse är att i generalplanen har reserverats ett utvidgat område för
begravningsplats vilket tillmötesgår församlingens tidigare framförda önskemål.
I förslaget till generalplan är det nuvarande området för begravningsplats utvidgat mot öster.

Generalplanens markanvändning är målsatt till att Mariehanms innevånare under en period om 30
år kan växa i antal till 16 000 innevånare. En sådan utveckling av antalet innevånare i staden
påverkar även församlingen. I detta sammanhang kan
dock konstateras att församlingen har verksamhetsutrymmen i stadens norra, centrala samt södra
delar vilka även tillgodoser behovet av en tillväxt av antalet invånare i staden.

Bilaga
1/§286/04 Bifogat finns stadsarkitektens resume över förslaget till generalplan För den medlem av
kyrkorådet som närmare önskar bekanta sig med förslaget till generalplan jämte bilagor finns dessa
på ekonomikontoret.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
I utlåtandet noteras att i förslaget till generalplan för Mariehamn beaktats begravningsplatsens
markbehov.
BESLUT:
Kyrkorådet besluter konstatera att i förslaget till generalplan för Mariehamn beaktas
begravningsplatsens markbehov.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 22 november 2004.

Sten Eriksson Vivan Nikula

Starks kommentar:

Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Stark konstaterar:

Föreningen arbetar med barn och unga under 18 år och speciellt med frågor rörande deras välmående,
delaktighet och inflytande. I utlåtandet understryks vikten av att en generalplan också har ett barnperspektiv
och att informationstillfällena riktade speciellt till högstadie- och gymnasiala skolor kunde ha anordnats.
Föreningen föreslår att generalplanen kompletteras med:
1) en skrivning som uppmanar alla stadens förvaltningar och nämnder att göra barnkonsekvensanalyser vid

alla beslut som kan röra och påverka barn t.ex. vid förändringar i trafiknätet
2) en skrivning som efterfrågar en bättre uppföljning av förvaltningarnas och nämndernas beslut i ett

barnperspektiv
3) en skrivning som säger att skolvägar bör vara prioriterade vad gäller underhåll, även vintertid, bör införas

under rubriken gång- och cykelvägar på sid. 100 i del 2
4) en skrivning under rubriken barnomsorg (sid. 65 del 2) som understryker barns och ungas rätt att komma

till tals samt att projekt skall genomföras med barnets bästa i åtanke
5) en skrivning under rubriken fritid på sid. 65 del 2, som förtydligar att stadsbornas fritid också skall beakta

barnperspektivet
6) en skrivning på sid. 66 del 2 som förtydligar att barn och unga skall få vara med och utforma bollplaner

och lekplatser.

Starks kommentar:
Förslag:  Synpunkterna antecknas. I anledning av förslag 1 och 2 införs följande skrivning på sid. 34 del 2
(efter MKB). Barnkonsekvensanalys. Barn- och unga under 18 år saknar rösträtt. Det är därför viktigt att
deras rättigheter tas tillvara i stadens fysiska och funktionella planering samt att barnkonsekvensanalyser
genomförs i samband med beslut som kan röra eller påverka barn och unga. Förvaltningar och nämnder bör
följa upp dylika beslut ur ett barnperspektiv.
I anledning av förslag 3 införs på sid. 100 i del 2 följande tillägg: de GC-vägar som används som skolvägar
skall prioriteras vad gäller trafiksäkerhetsåtgärder och underhåll under alla årstider.
I anledning av förslag 4 införs under rubriken Barnomsorg på sid. 65 del 2 följande tillägg: Barn och unga har
rätt att komma till tals i planeringen av barnomsorgens anläggningar vilka skall förverkligas med barnets
bästa i åtanke.
I anledning av förslag 5 och 6 införs under rubriken fritid sid. 66 del 2 följande tillägg: Vid utformningen av
stadens fritidsaktiviteter och anläggningar skall barnperspektivet beaktas. Barn och unga skall beredas
tillfälle att delta i utformningen av bollplaner, lekplatser och andra anläggningar för barn och ungdom.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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SJÖKVARTERET
MARIEHAMN • ÅLAND

Till stadsstyrelsen i Mariehamn

UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

Stadsstyrelsen har 07.10.2004 inbegärt Stiftelsen Sjöfartskvarterets utlåtande över förslag till generalplan för
Mariehamn.

Stiftelsen Sjöfartskvarterets styrelse önskar i enlighet med styrelsebeslut 10.11.2004 § 50 inkomma med följande
utlåtande:

Områdesbeteckning
Sjökvarterets tomt (Nyängen 23:2) har beteckningen A (offentlig förvaltning) i Planförslaget. Området öster om tomten
(som bl.a. omfattar Sjövistet), som Sjökvarteret nyligen fick arrendera av staden, har beteckningen TM (hamnområde).

Beteckningen på hela Sjökvarteret borde ändras till BA-1 (område för affärs-, industri- och kontorsverksamhet) eller F
(område för icke miljöstörande industri) eller möjligen SBL-2 (kulturhistoriskt värdefull miljö). Det allra bästa torde
vara om Sjökvarteret fick status som specialområde med till stora delar museal verksamhet. Områdesbeteckningen
inverkar på hur reglerna för byggande, brandskydd, m.m. tolkas.

Bostadsön
Bostadsön kommer om den byggs att ha mycket stor inverkan på Sjökvarteret. En (enda) positiv följd skulle vara att den
skyddar mot sydostlig vind. De negativa följderna är många och svåröverblickbara:
- vi skulle få en byggarbetsplats utanför kvarteret för kanske ett decennium framåt vilket ur turistsynpunkt skulle

vara negativt för både staden och Sjökvarteret.
- ön kommer på den föreslagna platsen att helt skymma den fria sikten från Sjökvarteret över vattnen väster om

Råttgrundet mot inloppet till Slemmern.
- stor risk för att muddringar och utfyllnadsarbeten i samband med bygget skulle påverka vattenmiljön negativt.

Igenslammning, grumligt vatten och ökad växtlighet kan bli följden.
Strömmarna längs Slemmerns strand påverkas i synnerhet som öppningen i vägbanken till ön inte blir särskilt stor.

- stor risk för uppgrundning utanför stenvallarna som skall omge ön, erfarenheten från vågbrytarbygget i Sjövistet
pekar på detta. Detta kan innebära att det muddrade området kring Albanuspiren (ca 20 m) samt den 20 m breda
ränna som muddrats ca 100 m i sydostlig riktning från pirnocken grundas upp. Avståndet från Albanuspiren till
bostadsöns norra udde är endast ca 100 m.

- stor risk för att segelskutornas verksamhet på sikt kommer att regleras med hänsyn till det blivande bostadsområdet
på ön.

Överhuvudtaget finns skäl att ifrågasätta nyttan av ön i relation till de många osäkerhetsfaktorer som vidlåter
byggandet, inte minst i tekniskt avseende. Eftersom inga pliktningar av hur djupt berget ligger gjorts blir en ekonomisk
kalkyl lätt missvisande.

Mariehamn 17.11.2004

Britt-Marie Lundberg, styrelseordförande
AX-22100 MARIEHAMN, Åland tel +358-(0)18-16033 fax +358-(0)18-16034

info@sjokvarteret.com www.sjökvarteret.com
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Starks kommentar:

Sjökvarteret omfattar ett landområde med viss möjlig utfyllnad i Slemmern. Genom särskilt beslut och en
specialstadsplan medges kvarteret rätt att utnyttja en del av stadens vattenområde utanför kvarteret för
anläggande av bl.a. pirar och vågbrytare.
Sjökvarteret är en stiftelse som grundats av Mariehamns stad och Ålands landskapsstyrelse. Stiftelsen
förvaltas av en styrelse som tillsätts av en delegation bestående av stadsstyrelsen och stadsfullmäktiges
presidium. Inför framtiden planeras att delegationen avskaffas varefter stiftelsens styrelse torde utses av
stadsstyrelsen.
Enligt stiftelsens stadgar är ändamålet med stiftelsen att enbart verka för allmännyttiga syften.
I stadsplan är tomten betecknad AM, där m:et syftar på museal verksamhet d.v.s. byggnationen i området
skall i huvudsak betjäna verksamheter av kulturhistorisk karaktär och anknyta till åländska sjöfartstraditioner
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:

Bostadsön
Syftet med bostadsön är utförligt redovisat i planförslaget. Genom ett sådant projekt kan staden få
användning för det överskott av sprängstensmassor som på grund av utrymmesbrist idag deponeras i
naturen utanför staden samtidigt kunde invid centrum byggas bostäder som skulle berika centrum och ge
underlag för bl.a. grundskola samtidigt som centrumboendet är mindre bilberoende än externt boende.
De negativa konsekvenserna som framförs skall naturligtvis utvärderas i den miljökonsekvensutredning som
bör föregå projektet.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Starks kommentar:

Huvudgatornas kapacitet
I olika utredningar rörande trafiknätet (se del 3) har trafikexperter rekommenderat att åtgärder vidtas för att
säkra den lätta trafikens passager över huvudgatorna. Avsikten är således inte primärt att förhindra
biltrafikens framkomlighet. Syftet är att göra trafikmiljön mera jämlik för alla som utnyttjar den.
Sålunda är experterna ganska eniga om att trafikljus ”stoppar upp” trafiken medan t.ex. rondeller ger ett
smidigare flöde samtidigt som korsande GC-trafik kan göras säkrare.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Höghus
I planen föreslås en moderat höjning av våningstalet inom vissa områden i innerstaden samt att
småstadskaraktären bibehålla. För stadsbornas trivsel och turismen är det viktigt att stadens identitet värnas.
I ett stadslandskap som huvudsakligen består av privata tomter är det ur ett jämlikhetsperspektiv svårt att
gynna någon speciell tomtägare med märkbart avvikande mycket byggnadsrätt och antal tillåtna våningar.
Prejudikatsproblematiken blir svårhanterlig.
”Turning Torso” är byggd som en del av en helt ny stadsdel på ett av Malmö stad i sin helhet ägt
utfyllnadsområde, vilket förenklar planeringen avsevärt.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Bostadsö
Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Starks kommentar:

Byggandet på höjden
Planförslaget innehåller dels möjligheter till moderata förhöjningar av våningstalet på vissa platser i
innerstaden och dels en strävan att bibehålla småstadskaraktären med låga hus. Det är viktigt för
mariehamnarnas trivsel och för turismen att staden slår vakt om sin identitet. I planen ges näringslivet
möjlighet till expansion bl.a. i centrum. Affärscentrum gynnas av att affärer finns i gatunivån. Rena
kontorsutrymmen kan placeras på andra våningsplan. Ett levande centrum behöver också många bostäder,
vilket är en central målsättning i planen. Centrumparkeringen föreslås utbyggd så nära
verksamhetspunkterna som möjligt, d.v.s. i fastigheternas källarvåning. I planen föreslås att staden aktivt
deltar i skapandet av en underjordisk parkeringsstruktur, bl.a. genom att upplåta allmän mark för ändamålet.
Förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Starks kommentar:

Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Starks kommentar:
Konstateras att generalplaneförslagets innehåll överensstämmer med föreningens åsikter beträffande
centrumhandeln. Förslaget att utveckla centrumfunktioner utanför innerstaden syftar till att berika
stadskänslan också i södra staden och i norr. Trafikmässigt är det också bra om handeln, service och
arbetsplatser kan decentraliseras inom stadskroppen, som naturligtvis bör ha endast ett hjärta.
Beträffande de framförda förslagen konstateras att:
- gågatan saknas i planen, en förlängning norrut förordas
- i planen ingår förslag till förbud mot kontorisering av fastigheternas gatuvåningar i stadscentrum,
- förslag till heltäckande underjordisk parkering i centrum och att dessa utrymmen skall reserveras för

långtidsparkering medan endast korttidsparkering skall tillåtas på gatorna
- övriga förslag behandlas i detaljplaneringen.
Förslag:  Synpunkterna antecknas. Gågatan införs i planen med förlängning till Biblioteksplatsen genom att
kartan gång- och cykelvägar (sid. 107) kompletteras med  en ny beteckning för gågata och en förlängning till
Biblioteksplatsen. Texten "Torggatan på avsnittet Norragatan - Biblioteksplatsen betecknas som gågata."
sätts in på sid. 100 som punkt 8.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas med smärre justeringar. Gågatan införs i planen med förlängning
till Biblioteksplatsen genom att kartan gång- och cykelvägar (sid. 107) kompletteras med  en ny beteckning
för gågata som förlängs till Biblioteksplatsen. Texten "Torggatan på avsnittet Norragatan - Biblioteksplatsen
betecknas som gågata." sätts in på sid. 100 som punkt 8.
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Starks kommentar:

Generalplanekartan
Staden är ca 9 km lång. För att få ett hanterligt format på planen valdes skala 1:10 000 varvid kartan blir 95
cm hög. I skalan 1.5000 skulle kartan bli nästan två meter lång. På det valda kartmaterialet ryms varken
namn eller höjdkurvor om man vill bibehålla en acceptabel grafisk klarhet. Det är heller inte regel med dessa
attribut på generalplanekartan som skall vara översiktlig. I planen ingår en lång rad sektorkartor som
förtydligar planens innehåll och bl.a. redovisar utbyggnadsområdena. En redovisning av delar av Jomala kan
övervägas men förorsakar antingen en förstoring av kartan eller val av ännu mindre skala.
Starks förslag:  Synpunkten antecknas. Redovisning av området utanför stadsgränsen på planekartan
övervägs.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas. En karta över centralortsområdet medtas i det nya avsnittet om
kommuninledning.

Naturskyddsområden och Änglamarkerna
Naturskyddsområden kan inte lämnas orörda. De kräver olika form av underhåll för att den natur man önskar
skydda skall få de rätta betingelserna. Det kan gälla utgallring av gran ur löväng, slåtter för florans
överlevnad och bete för att återskapa strandängar etc. Naturskyddet är enligt Stark i hög grad en socialt
betingad åtgärd d.v.s. skyddet är till för att människan skall kunna njuta av naturen. För tillgängligheten är
det därför nödvändigt att tillåta gångstigar även i naturskyddsområden inte minst med tanke på personer
med funktionsnedsättning, äldre och barnfamiljer.
Änglamarkerna är betecknade som utredningsområde i planen.
Starks förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Skydd av öar och bostadsö
I planen skyddas inte alla öar. Råttgrundet, Styrsö stränder jämte tillhörande öar och Lilla Lökskär föreslås
skyddade på basen av beslut eller förslag av landskapsregeringens miljöbyrå.
I övrigt är öarna rekreationsområde eller utredningsområde för bostäder, Svinö.
Åland behöver inte konstruera öar men Mariehamn har ingen direkt nytta av att Åland är rikt på öar. Av
planen framgår tydligt vilka motiv staden har för att utreda möjligheten att bygga bostäder på en öformad
utfyllnad i Österhamn. Ett av motiven är att kunna deponera det stora mängder ren sprängsten som är en
biprodukt av byggnadsverksamheten i staden. Nu deponeras sprängstensmassorna i naturen utanför
stadsgränsen. Bostadsön är planerad invid stadens centrum där boendet är mindre bilberoende än t.ex. på
Svinö eller i Jomala. På en central bostadsö skulle nya invånare berika och stöda stadskärnan med sin
handel och service. Ingenstans i planen står det att staden skulle spränga naturmark enbart för att få
sprängsten för utfyllnaden.
Starks förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Bostadsområde i Jomala och på Svinö
Det är anmärkningsvärt att föreningen inte är insatt i byggnadslagstiftningen. Generalplan i staden kan inte
omfatta delar av Jomala, inte ens mark som ägs av staden. Generalplaneförslaget säger att staden kan ta
emot 110 nya invånare/ år och växa till ca 14.000 invånare inom planperioden fram till 2035.
Svinö är betecknat som utredningsområde för bostäder i planförslaget. Ett boende på Svinö är mer
bilberoende än ett boende i stadscentrum på en bostadsö.
Starks förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Mätning av klimatförhållanden
Starks förslag:  Synpunkten antecknas. Förslaget (mätning av klimatförhållanden) är bra och bör byggas in i
detaljplaneringen.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.

Friluftsleder och deras skyltning
Att exakt bestämma friluftsledernas placering faller utanför generalplanens ram. På planen över parker och
grönområden (del 2, sid. 93) redovisas grönkorridorer och på planen över gång- och cykelvägar (del 2, sid.
107) redovisas behovet av gångvägar. I planbestämmelserna rörande rekreations- och
naturskyddsområdena (del 2, sid. 149-151) finns flera förslag rörande olika typer av stigar och skyltningen av
områdena. Det finns områden som är svåråtkomliga som t.ex. öar utan broförbindelse. Mariehamn har dock
generellt sett fått mycket beröm för sina park- och strandstigar.
Starks förslag:  Synpunkten antecknas. Ingen åtgärd.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.
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Starks kommentar:

Förslag:  Synpunkten antecknas.
Stadsplanenämndens beslut:  Omfattas.



Sammanställning av åtgärdsförslag i anledning av inkomna synpunkter - STN:s beslut
rev. 4.5.2005

VEM OMRÅDE / VAD VAR - sida
STARKS
FÖRSLAG STNS BESLUT 4.4., 18.4., 2.5.2005

Ingen åtgärd Åtgärd
STN:s kompletteringar införts som fet text

GRUPP A - Starks kommentarer och förslag i anledning av synpunkterna 1-17
1. Cristescu Radu Constantin Ingen åtgärd. Omfattas.
2. Gudrun Widman R ändras till R-3 (Svinö by Rnr 5) Omfattas.

3. Christina Engström
Lyfta obj. 42 från K-
lista Ingen åtgärd. Omfattas.

4. Paula Hansen Stadsbildsfrågor Ingen åtgärd. Omfattas.

Öppna Parkgatan Ingen åtgärd.

Omfattas. I anledning av TN:s förslag
att Parkgatan skulle öppnas som en
avlastningsgata för norrutgående trafik
för boende bedömmer STN att
Torgatan mellan Skillnadsgatan och
Stora gatan är tillräcklig för
genomfartstrafik.

5,6. OY Teboil, Rundberg Bil &
Service Ab, Mariehamns Parti

Österleden jämte
anslutningar del 2 sid. 103

Rondellsymbol inritas vid servicestationerna på
Österleden (trafikkarta Infarter/huvudleder). Omfattas.

del 2 sid. 103
En anslutningsanvisning införs på Sjukhusvägen vid
Grindmattesvägens norra anslutning. Omfattas.

7. Hägerstrands bro till Lilla Lökskär Ingen åtgärd. Omfattas.
8. Ålands Bygg Storängen-1-18 del 2 sid. 131, 133 A ändras till BVA Omfattas.
9. Fyrtioåtta boende vid Torgg.
och Lärlingsgr.

Torgg. som
huvudgata del 2 sid. 103

Korsningen Torgg.-Skillnadsg. förses på trafikplanen med
rondellsymbol. Omfattas.

del 2 sid. 97

I skrivningen om Torgg. södra del tilläggs:TORGGATAN
Torggatan mellan Ålandsvägen och Storagatan
reserveras som huvudgata dock så att förbud för tung
genomfartstrafik införs. Behovet av detta avsnitt prövas
då maxtimmestrafiken i korsningen Ålandsv-Skillnadsg.
överstiger 800 bilar. Markanvändning: oförändrad mellan
Stora gatan och Skillnadsgatan. Ny mellan
Skillnadsgatan och Ålandsvägen. Omfattas med tillägg.

10. Familjen Erikson Styrsö del 2 sid. 139, 141 SN-områdets bredd justeras till ca 75 meter. Omfattas.
11. Åsa Ceder Västra Klinten del 1 sid.7 PM:et fogas till historikdelen (del 1) Omfattas.
12. S-E Johansson & bolag Ingen åtgärd. Omfattas.
13. S-E Johansson Planering Ingen åtgärd. Omfattas.

del 2 sid. 40-41
En demografisk redogörelse biläggs
generalplaneförslaget. Omfattas.



del 2 sid. 36

Synpunkter rörande kommunindelning behandlas i ett
särskilt nytt tillägg i generalplanen som placeras efter
avsnittet SAMORDNA PLANERINGEN MED JOMALA
som ett eget avsnitt. Omfattas.

Allaktivitetscenter Ingen åtgärd. Omfattas.
Trädgårdsstad Ingen åtgärd. Omfattas.
Klimatologisk
analys Ingen åtgärd. Omfattas.

14. Svahnström
En utvidgning av generalplanens kartunderlag utöver
stadens gränser övervägs. Omfattas inte.

del 2 sid. 36

Synpunkter rörande kommunindelningen behandlas i ett
särskilt nytt tillägg till generalplanen. Se grupp A punkt
13b. Omfattas.

Underjordisk
parkering - privat
tomt Ingen åtgärd. Omfattas.
Underjordisk
parkering - allmän
mark Ingen åtgärd. Omfattas.
Bostadsö Ingen åtgärd. Omfattas.

Utbyggnadsbehov Ingen åtgärd. Omfattas.

del 2 sid. 43

I planen förtydligas principen att en förtätning genom
påbyggnad skall göras med bibehållande av områdets
och befintliga byggnaders karaktär genom följande
komplettering efter sid. 43:s första mening med: "En
förtätning genom påbyggnad skall göras med
bibehållande av områdets och befintliga byggnaders
karaktär. Om- och tillbyggnader på Självstyrelsegårdens
byggnader och Ålands museum skall utformas så att
byggnadernas huvudsakliga karaktär skall beaktas men
samtidigt så att de upptar en dialog med mariehamns
traditionella byggnadsskick." Omfattas.

del 2 sid. 42

Bestämmelser rörande femte våningens utformning som
takvåning iförs i planen (STO-5) genom följande tillägg
under rubriken VÅNINGSTAL före sidans sista mening
följande mening: "Den femte våningen bör utformas som
en takvåning." Omfattas inte.

K-hus Ingen åtgärd. Omfattas.



Bearbetning av
planen

Generalplanen utförs som ett projekt
inom staden i ett samspel mellan
politiker och tjänstemän. I den mån
extern sakkunskap erfordras används
sådan (trafikplanering). För den
löpande generalplaneringen är
stadens tjänstemannaresurser
tillräckliga.

15. Ekströms och Karlssons Espholm, Svinö Ingen åtgärd. Omfattas.
SN-2 Ingen åtgärd. Omfattas.

16. Lindfors Förtätning Ingen åtgärd. Omfattas.

Parkgatan Ingen åtgärd.

Omfattas. I anledning av TN:s förslag
att Parkgatan skulle öppnas som en
avlastningsgata för norrutgående trafik
för boende bedömmer STN att
Torgatan mellan Skillnadsgatan och
Stora gatan är tillräcklig för
genomfartstrafik.

K-hus Ingen åtgärd. Omfattas.
Trafikljus Ingen åtgärd. Omfattas.

17. Harry Karlsson del 2 sid. 118

Generalplanen förtydligas genom att komplettera under
riktlinjer under punkt 3 efter två meningar med följande
mening: " I fortsättningen bör friköp i centrum endast gälla
underjordiska p-platser." Omfattas.

Strandg.
långsamgata Ingen åtgärd. Omfattas.
Trafikräkning Ingen åtgärd. Omfattas.

I skrivningen om Torgg. södra del tilläggs:TORGGATAN
Torggatan mellan Ålandsvägen och Storagatan
reserveras som huvudgata dock så att förbud för tung
genomfartstrafik införs. Behovet av detta avsnitt prövas
då maxtimmestrafiken i korsningen Ålandsv-Skillnadsg.
överstiger 800 bilar. Markanvändning: oförändrad mellan
Stora gatan och Skillnadsgatan. Ny mellan
Skillnadsgatan och Ålandsvägen.

Omfattas med samma tillägg som i
grupp A 9b.

TV tillser att färsk och relevant trafikräkning finns att tillgå. Omfattas.

Parkgatan

Omfattas. I anledning av TN:s förslag
att Parkgatan skulle öppnas som en
avlastningsgata för norrutgående trafik
för boende bedömmer STN att
Torgatan mellan Skillnadsgatan och
Stora gatan är tillräcklig för
genomfartstrafik.



GRUPP B - Starks kommentarer och förslag i anledning av synpunkterna som inlämnats vid utställningarna (35 st)
1. Galina Andrejew Ingen åtgärd. Omfattas.
2. Bertil Karlsson Ingen åtgärd. Omfattas.
3. Roger Norin Ingen åtgärd. Omfattas.
4. Mia Mattsson Ingen åtgärd. Omfattas.
5. Susanna Siljander Ingen åtgärd. Omfattas.
nr 6 Ingen åtgärd. Omfattas.
7. Johan Pettersson Ingen åtgärd. Omfattas.
8. Boende i staden Ingen åtgärd. Omfattas.
9. Anonym Ingen åtgärd. Omfattas.
10. Mikael Brenner Ingen åtgärd. Omfattas.
11. Maria Palme Ingen åtgärd. Omfattas.
12. G. Palenius Ingen åtgärd. Omfattas.
nr. 13 Ingen åtgärd. Omfattas.
14. Gerd Häggblom Ingen åtgärd. Omfattas.
nr. 15 Ingen åtgärd. Omfattas.
16. Roger Eriksson Ingen åtgärd. Omfattas.
17. Päivi Alho Ingen åtgärd. Omfattas.
18. Mia Grann Ingen åtgärd. Omfattas.
19. Ester Miros Ingen åtgärd. Omfattas.
20. Gunnar Sydén Ingen åtgärd. Omfattas.
21. Ann Riis Ingen åtgärd. Omfattas.
nr. 22 Ingen åtgärd. Omfattas.
nr. 23 Ingen åtgärd. Omfattas.
24. Carita Dahlberg Ingen åtgärd. Omfattas.
25. Erica Sundblom Ingen åtgärd. Omfattas.
26. Ungdom Ingen åtgärd. Omfattas.
27. Rainer Johansson Ingen åtgärd. Omfattas.
28. Tom Bengtsson Ingen åtgärd. Omfattas.
29. KF Ingen åtgärd. Omfattas.
nr. 30 Ingen åtgärd. Omfattas.
31. Johan & Johanna Ceder Ingen åtgärd. Omfattas.
32. Mats-Erik Ceder Ingen åtgärd. Omfattas.
33. Åsa Ceder Ingen åtgärd. Omfattas.
34. Gustaf Perander Ingen åtgärd. Omfattas.

35. Ingalill Karanko
kartan Parker
och grönområden del 2 sid. 93

Kartan över parker och grönområden justeras enligt
markanvändningskartan vad beträffar Redaregatans allé. Omfattas.

GRUPP C - Starks kommentarer och förslag i anledning av synpunkterna som inlämnats via stadens hemsida (13 st)
1. Konstnären Ingen åtgärd. Omfattas.
2. Jan-Erik Ingen åtgärd. Omfattas.
3. Ben Ingen åtgärd. Omfattas.
4. Fredrik Sjölund Ingen åtgärd. Omfattas.
5. Kim Johansson Ingen åtgärd. Omfattas.



6. Jack Christenbrunn Torggatan del 2 sid. 97, 103

I skrivningen om Torgg. södra del tilläggs:TORGGATAN
Torggatan mellan Ålandsvägen och Storagatan
reserveras som huvudgata dock så att förbud för tung
genomfartstrafik införs. Behovet av detta avsnitt prövas
då maxtimmestrafiken i korsningen Ålandsv-Skillnadsg.
överstiger 800 bilar. Markanvändning: oförändrad mellan
Stora gatan och Skillnadsgatan. Ny mellan
Skillnadsgatan och Ålandsvägen.

Omfattas med samma tillägg som i
grupp A 9b.

7. Ola Gottberg
Informations-
material

Staden arbetar på
detta. Omfattas.

8. Jack Christenbrunn Ingen åtgärd. Omfattas.

9. Yngve Österlund

Bef. planskild
korsning vid Västra
utfarten del 2 sid. 107

Trafiknätskartan över GC-vägar kompletteras med
beteckning för planskild korsning söder om tekniska
verken. Omfattas.

10. Brita Enroth-Linden Ingen åtgärd. Omfattas.
11. Harriet Andersson Ingen åtgärd. Omfattas.
12. Bjarne Ingen åtgärd. Omfattas.
13. Veronika Häggblom Ingen åtgärd. Omfattas.

14. Tage Silander

I del 2 under rubriken
”parkeringsanläggningar/Riktlinjer sid. 118 och
under rubrik "efter särskild prövning för" införs en
punkt 6 och respektive ett nytt franskt streck med
texten ”Extra utökning av byggnadsrätt kan
sammankopplas med att tomtägare engageras i
utbyggnad av allmän P-plats under gatu- eller annan
allmän mark.”

Omfattas. Stark ges i uppdrag att
synkronisera texten rörande 25
%:s tillägg med denna text.

GRUPP D - Starks kommentarer och förslag i anledning av inkomna remissyttranden

Byggnadsnämnden inte inräknas i v.y. del 1 sid. 131

Ersätt text ang. underjordisk garage o källarutrymmen
med : BO § 19 medger att källarutrymmen får byggas,
förutom inom byggnadsområdet, även under
gårdsplanens naturliga markhöjd, där byggande inte
uttryckligen är förbjudet. Uttryckligt förbud kan t.ex. vara
servitutsområde. Antalet källarvåningar är inte längre
begränsat i BO. För byggande av regelrätta
källarutrymmen även utanför byggnadsytan erfordras
således inget omnämnande i stadsplanen. Däremot i
sådana fall, att utrymmen som inräknas i byggnads
våningsyta skall tillåtas även i källarvåning. Omfattas.

5% överskr. av
byggn.r. del 2 sid. 44

Rättelse; tilläggsbyggnadsrätt ändras till tillåten
överskridning. Omfattas.

kontroll av
tomtgräns del 2 sid. 76

Rättelse; byggnadsinspektionen byts mot
mätningsavdelningen. Omfattas.



Fritidsnämnden del 2 sid.150, 151 Ingen åtgärd.

Beteckningen SN och SN-2
kompletteras på följande sätt; Efter
prövning … , gång- och cykelvägar,
ridvägar och … Beteckningen SN
kompletteras under rubriken
Rekommendation på följande sätt;
Vissa ställen … mot land. Området
hävdas genom bete av bl.a. hästar.
Beteckningen SN kompletteras under
rubriken Rekommendation på följande
sätt; Betning av markerna även med
hästar fortsätter ...

Hamnnämnden Algots varv Ingen åtgärd. Omfattas.
Klintkajen Ingen åtgärd. Omfattas.
Henlings Ingen åtgärd. Omfattas.
Nya kajen 8 Ingen åtgärd. Omfattas.

Bostadsö
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

P-platser I
Västerhamn

Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Stadens vattenomr. Ingen åtgärd. Omfattas.

Trafiken till hamnen Ingen åtgärd. Omfattas.
Kulturnämnden Ingen åtgärd. Omfattas.
Miljönämnden Ingen åtgärd. Omfattas.
Räddningsnämnden Ålandsvägen Ingen åtgärd. Omfattas.

Dalbergsleden Ingen åtgärd. Omfattas.

Klintkajen
del 2 sid. 125, 127,
150

Beteckningen på Klintkajen ändras till R-7 enligt
följanden: "R-7 : Rekreationsområde (Klintkajen).
Området reserveras som rekreationsområde. Efter
prövning av stadsstyrelsen får på området byggas infart
till tomt / område, parkeringsplatser, GC-väg, anslutningar
för hamn- och fritidsverksamheter, bedrivas
utbildningsverksamhet för maritima och
räddningsändamål, restaurangverksamhet samt utföras
service på kommunaltekniska ledningar.
Rekommendation: Området utformas till en attraktiv
hamnpark. Strandskoningen kompletteras eller utformas
möjligast naturlig.Större och mindre fartyg får angöra vid
kaj. Upplag tillåts inte på området." Omfattas med tillägg.

Åtta våningar
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Underjordisk
parkering

Synpunkten
antecknas. Omfattas.



Skolnämnden del 2 sid. 64
Texten "Järsö-Nåtö-området i Lemland utgör ett naturligt
upptagningsområde för Ytternäs skola" stryks. Omfattas.

Skoldistrikt
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Trafiksäkerhet
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Övrigt
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Socialnämnden Befolkningstillväxt Ingen åtgärd. Omfattas.

Förtätning
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Äldreomsorg
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Barnomsorg Ingen åtgärd. Omfattas.

Socialvård del 2 sid. 65
Synpunkten
antecknas.

Under rubrik SERVICE under rubrik
SOCIALA SEKTORN kompletteras
före Markanvändning med följande
text; Gruppboende för
funktionshindrade och andra i behov
av specialbostäder integreras med
allmänna och privata bostäder.

Tekniska nämnden
Trafiken på
Ålandsvägen

De av TV/TN konstaterade bristerna i underlaget för
generalplanens trafikdel åtgärdas av TV/TN i skyndsam
ordning och i samråd med Stark/STN samt i enlighet
med rekommendation från den gemensamma
diskussionen mellan TN och STN 29.03.2005 (SP
§31/2005). Omfattas med tillägg.

Delaktighet i
process

Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Planens detaljering Ingen åtgärd. Omfattas.

Maxtimme Vederhäftiga siffror för trafiken efterlyses.

Ett sakenligt sifferunderlag bör
föreligga för den arbetsgrupp för
trafikplanering och säkerhetsfrågor
som överenskommits på det
gemensamma mötet mellan TN och
STN 29.03.2005.

Parkgatan Ingen åtgärd.

Omfattas. I anledning av TN:s förslag
att Parkgatan skulle öppnas som en
avlastningsgata för norrutgående trafik
för boende bedömmer STN att
Torgatan mellan Skillnadsgatan och
Stora gatan är tillräcklig för
genomfartstrafik.



Arbetsgrupp
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Trafiknätsanalys Ingen åtgärd. Omfattas.

Hastighet
huvudgata del 2 sid. 99, 102

Texten "Riktlinje: Kartan biläggs generalplanen som en
instruktivt förslag." stryks under rubrikerna 30-
områden/lokalgator, gång- och cykelpassager,
utryckningstrafikens huvudleder. Omfattas.

Underjordiska
parkeringar

Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Hamntrafiken,
landskapets vägar

Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Kommunalteknik del 2 sid. 149-151

Generalplanebestämmelserna för R- och SN-område
kompletteras efter texten "Efter prövning av
stadsstyrelsen" får service på kommunaltekniska
ledningar utföras. Omfattas.

Dagvattenrening
del 2 sid. 125, 127,
129, 163

Beteckningen R ändras till R-1 norr om BO-Bil och på
Snellmans åkrar. Omfattas.

Stenkrossen del 2 sid. 167, 173

Stenkrossen skyddas i generalplan enligt förslag under
kommentarer i anledning av museibyråns synpunkter.
Sid. 167 kompletteras med en femte punkt med följande
text: "5) Industriminnet "Stenkrossen". Anläggningen på
Lotsberget består av en utsprängd krater på berget och
en makadamsilo i betong vid stranden. Den härstammar
från tiden kring andra världskriget. Markanvändning:
Anläggningens väsentliga karaktär skyddas i stadsplan.
En exploatering av området i enlighet med
markanvändningskartan genomförs så att
skyddsobjektets väsentliga karaktär bevaras." Sid. 173
kompletteras med att skydda Stenkrossen som turkos
och komplettera teckenförklaring "kulturhistoriskt värdefull
väg eller vägfragment" med "eller annat objekt". Omfattas med smärre justering.

Äldrerådet Förtätningar Ingen åtgärd. Omfattas.
Trafiken Ingen åtgärd. Omfattas.
Parkgatan Ingen åtgärd. Omfattas.

Jomala kommun Ingen åtgärd. Omfattas.

Lemlands kommun
Dimensionering av
komunal service Ingen åtgärd. Omfattas.

Redovisad
kom.teknik del 2 sid. 157, 161

Stark inbegär kompletterande uppgifter rörande
kommunaltekniken till Järsö-Nåtö från TV och inför ev.
saknade ledningar på VA-planen sid. 161 och elplanen
sid. 157. Omfattas.

Dialog Ingen åtgärd. Omfattas.



Redovisade GC-
vägar Ingen åtgärd. Omfattas.

Åreg-museibyrån SF beteckning del 1 sid. 5

Generalplanebestämmelserna för beteckningen
fornlämningar kompletteras på följnade sätt "Fornminne
(SF) som är skyddat enligt LL om fornminnen". I del 1 sid.
5 kompletteras ÅFS 1965/9 men ändrad 1999/55. Omfattas.

Svinö del 2 sid. 58

Riktlinjerna för markanvändningen på Svinö kompletteras
med texten "Staden initierar en heltäckande fornminnes-
och kulturmiljöinventering på Svinö". Omfattas.

Kulturmarker del 2 sid. 57
Riktlinjerna under rubriken "Änglamarkerna" kompletteras
med texten " - en inventering av naturmiljön genomförs". Omfattas.

K-hus

del 2 sid. 167, 169,
173, 177, 179 och del
3 sid. 160-

Cityhuset, Boreniuskahuset, Apoteksgården, ÅAB:s
äldsta del samt Böndernas hus införs i förteckningen över
arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
kategori B där en K-märkning med minimikrav på
”varsamt underhåll” av byggnadernas fasader
rekommenderas. Del 3 sid. 160- och del 2 sid. 177
kompletteras med dessa objekt. Sköljhuset vid
Ångbåtsbryggan medtas likaså i förteckningen över
skyddsobjekt kategori B. Stenkrossen föreslås medtagen
på kartan över skydd av miljöer och objekt sid 173.
Beträffande Stenkrossen se beslut grupp D tekniska
nämnden. Staden inbegär en inventering av ev.
skyddsvärda objekt och miljöer på Algots Varv av
Museibyrån. Stenkrossen föreslås medtagen på kartan
över skydd av miljöer och objekt sid 173. Omfattas med smärre justering.

Vägar
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Åreg-trafikavd. Österleden Ingen åtgärd. Omfattas.
Västra utfarten Ingen åtgärd. Omfattas.

Sjukhusvägen del 2 sid. 102, 107

En markering för planerad planskild korsning i
Smedsgränds förlängning över Sjukhusvägen införs på
kartan över gång- och cykelvägar, sid. 107, med
motsvarande text på sid. 102 under en ny mellanrubrik
"Sjukhusvägen" med texten "Planskild korsning i
Smedsgränds förlängning." Omfattas.

Västra
Ytternäsvägen

Planskilda
lösningar. Ingen
åtgärd. Omfattas.

utredning

En sådan utredning(Västra Ytternäsvägen) välkomnas
och bör förutsätta stadsplanenämndens och
stadsarkitektkontorets medverkan. Omfattas.



genomfartsled mot
Lemland. Ingen
åtgärd. Omfattas.

Dalbergsleden Ingen åtgärd. Omfattas.
Övertagande av
vägar Ingen åtgärd. Omfattas.

Planskilda
korsningar del 2 sid. 101

I planförslaget infogas under rubriken ”Gång- och
cykelpassager” följande formulering rörande principerna
för anläggande av planskilda GC-korsningar: Stadens
målsättning är att utveckla ett tätt och ändamålsenligt GC-
nät som ger lätta trafiken samma standard vad gäller
valmöjligheter och kontinuitet som biltrafiken redan har.
Där GC-led möter huvudled (50 väg) bör planskild
korsning utbyggas, speciellt om terrängförhållande är
gynnsamma.
Inne i stadsmiljö kan andra trafiksäkerhetsåtgärder
tillgripas (se Trafiknätsanalysen). Omfattas.

Tillräckliga
trafikomr. Ingen åtgärd. Omfattas.

Åreg-miljöbyrån Trafikbuller
Bullerproblematiken kan inkluderas i den utökade
trafikkonsekvensanalys som TV/TN torde utföra. Omfattas.

Dagvattenrening Ingen åtgärd. Omfattas.
Utöka SN på
Nabben

del 2 sid. 125, 127,
129 SN-området utökas enligt miljöbyråns förslag. Omfattas.

BV-omr. vid
rondellen Ingen åtgärd. Omfattas.
Bostadsö Ingen åtgärd. Omfattas.

Lökskärsberget del 2 sid. 148

Under bestämmelsen för beteckningen BS-1 införs
följande tillägg som rekommendation för Lökskärsberget:
Bebyggelsen på Lökskärsberget planeras så att områdets
natur och bergbundna karaktär bibehålls beaktas. Omfattas med smärre justeringar.

Västergårds del 2 sid. 56

Införs ett nytt stycke under rubriken ”Områden för
bostadsbyggande” ” Västernäs” : " I södra Västernäs
reserveras mark för egtnahemsbebyggelse (ca 40
tomter). Markanvändning: BS. Riktlinje: Bebyggelsen
längst i söder sydost skall hållas tillbakadragen från
angränsande väg och Västergårds miljörevir." Omfattas med smärre justeringar.

Änglamarkerna
del 2 sid. 57?, 139,
141, 143

Utredningsområdets (Änglamarkerna) yta minskas enligt
utlåtandet.

Omfattas inte. Som motiv framhålls
riktlinjen i planförslaget " att en
planering för bebyggelse skall
eftersträva koncerntration och täthet i
syfte att spara så mycket naturmark
som möjligt" sid 57 del 2.



Ytternäs-Espholm del 2 sid. 57

Införs följande text under rubriken ”Änglamarkerna” och
riktlinjer: Staden eftersträvar att områdena införlivas med
Natura – 20001) 1)Enligt rekommendation av
landskapsregeringens miljöbyrå.

Omfattas. Bilagan CC – SP 45 § med
text och karta rörande Natura 2000
område i Änglamarkerna godkänns.

Svinö del 2 sid. 1576, 157

Under riktlinjer rörande elnätet sid. 156 bifogas införs
följande text ”En omläggning av elmatningen till Järsö –
Nåtöområdet över Svinö är bundet till eventuellt beslut
rörande exploatering av Svinö”. Dragningen över till
Styrsö avförs från karta sid. 157 och inritas från Svinö
längs vägdragningen från och över Espholm. Omfattas med smärre justeringar.

Styrsö
del 2 sid. 139, 141,
143 Styrsö:SN-områdets bredd justeras till ca 75 meter. Omfattas.

FFC del 2 sid. 36
Förändringen i kommunindelningen kommer att
behandlas i ett tillägg till planförslaget. Omfattas.

Mariehamns Församling Ingen åtgärd. Omfattas.

Rädda Barnen del 2 sid. 34

Efter MKB införs ett nytt avsnitt: Barnkonsekvensanalys.
Barn- och unga under 18 år saknar rösträtt. Det är därför
viktigt att deras rättigheter tas tillvara i stadens fysiska
och funktionella planering samt att
barnkonsekvensanalyser genomförs i samband med
beslut som kan röra eller påverka barn och unga.
Förvaltningar och nämnder bör följa upp dylika beslut ur
ett barnperspektiv. Omfattas.

del 2 sid. 100

Följande tillägg: de GC-vägar som används som
skolvägar skall prioriteras vad gäller
trafiksäkerhetsåtgärder och underhåll under alla årstider. Omfattas.

del 2 sid. 65

Under rubriken Barnomsorg införs följande tillägg: Barn
och unga har rätt att komma till tals i planeringen av
barnomsorgens anläggningar vilka skall förverkligas med
barnets bästa i åtanke. Omfattas.

del 2 sid. 66

Under rubriken fritid införs följande tillägg: Vid
utformningen av stadens fritidsaktiviteter och
anläggningar skall barnperspektivet beaktas. Barn och
unga skall beredas tillfälle att delta i utformningen av
bollplaner och lekplatser och andra anläggningar för barn
och ungdom. Omfattas.

Stiftelsen Sjökvarteret Sjökvarteret Ingen åtgärd. Omfattas.
Bostadsö Ingen åtgärd. Omfattas.

Ålands Företagarförening
Huvudgatornas
kapac. Ingen åtgärd. Omfattas.
Höghus Ingen åtgärd. Omfattas.

Bostadsö
Synpunkten
antecknas. Omfattas.



Ålands handelskammare Ingen åtgärd. Omfattas.

Ålands Hyresgästförening
Synpunkten
antecknas. Omfattas.

Ålands Köpmannaförening del 2 sid. 100, 107

Gågatan införs i planen med förlängning till
Biblioteksplatsen genom att kartan gång- och cykelvägar
(sid. 107) kompletteras med en ny beteckning för gågata
och en förlängning som förlängs till Biblioteksplatsen.
Texten "Torggatan på avsnittet Norragatan-
Biblioteksplatsen betecknas som gågata." sätts in på sid.
100 som punkt 8. Omfattas med smärre justeringar.

Ålands Natur och Miljö
Generalplanekarta
n

Redovisning av området utanför stadsgränsen på
planekartan övervägs.

Omfattas. En karta över
centralortsområdet medtas i det nya
avsnittet om kommuninledning.

Naturskyddsomr. Ingen åtgärd. Omfattas.
Skydd av öar Ingen åtgärd. Omfattas.

Bost.omr. i Jomala Ingen åtgärd. Omfattas.

Klimatförhållan-den
Förslaget (mätning av klimatförhållanden) är bra och bör
byggas in i detaljplaneringen. Omfattas.

Friluftsleder Ingen åtgärd. Omfattas.

Ålands Vattenskyddsförening
Synpunkten
antecknas. Omfattas.



Mariehamn Förslag till generalplan
Sammanställning av STARKS ändringsförslag - STN:s beslut 18.4.2005 rev. 19.04.05

VAD SIDNR. FÖRSLAG STNS BESLUT
18.4.2005

PLANFÖRSLAG

del 2 sid. 4

kompl. med "våningstal, e-tal" under förtätning och "Den kommunala
indelningen" under övergripande målsättningar i innehållsförteckningen
samt ange respektive sidnr Omfattas.

del 2 sid. 36 infoga ett avsnitt med rubriken "Den kommunala indelningen".

Omfattas. Frågor gällande
kommunindelning och
samarbetet med
grannkommunerna flyttas
till avsnittet
ÖVERGRIPANDE
MÅLSÄTTNINGAR, del 2.

del 2 sid. 40
rätta o kompl. stadens mål till: - att staden skall kunna ta emot 110 invånare
per år d.v.s. att staden år 2035 kan hysa 14.000 invånare. Omfattas.

byggnadsrätt del 2 sid. 44 förtydliga genom att ange sidnr Omfattas.

del 2 sid. 55
"Affärscentrum…" flyttas till avsnittet SERVICE sist under rubriken
detaljhandel och annan kommersiell service (sid. 67) Omfattas.

parker o grönområden del 2 sid. 93 rätta: färga Styrsö grönt Omfattas.

GC-karta
stigar på Badhus- &
Lotsberget del 2 sid. 100, 107

kartan sid. 107 kompletteras med bef. och outbyggda gångvägar och texten
kompletteras på sid. 100 under led 8 till sist med " På Badhusberget
noteras befintliga stigar som 8A och på Lotsberget införs gångvägar till
Stenkrossen som 8A." Omfattas.
kompl: beteckning för bef. planskild korsning redovisas vid Bolstavägens
möte med Nya Godbyvägen.

Omfattas med smärre
justering.

underjordisk parkering del 2 sid. 118

under riktlinjer punkt 3 kompletteras andra meningen på följande sätt; Priset
för friköp i allmän underjordisk p-anläggning justeras för att bättre motsvara
kostnaderna men skall fortsättningsvis gynna bostadsbyggandet i centrum
och dess närhet. Omfattas.

del 2 sid. 118
under riktlinjer punkt 3 kompletteras punkten till sist med:
Priszonindelningen för centrum förstoras.

Omfattas med smärre
justering.

Norm för lekplats på tomt
Stds § 32/2005,
20.01.2005 del 2 sid 117 "10 m² / 100 m² bostadsvåningsyta" Omfattas.



avfallshantering del 2 sid 156

Komplettera mellan avsnitten fjärrvärme och vatten och avlopp med följande
tillägg: "AVFALLSHANTERING Avfallshantering kommer att skötas av ett
kommunförbund, Ålands Miljöservice, som ägs av medlemskommunerna,
av vilka Mariehamns stad är en. Förbundet skall fungera som en
renhållningsmyndighet och beställare. Inom staden skall enligt fullmäktiges
beslut finnas en bemannad miljöstation samt ett antal obemannade. Farligt
avfall tas omhand av ett kommunalt bolag, Ålands problemavfall Ab. I lag
regleras vad som är farligt avfall. Riktlinjer:- Tillräckligt antal områden bör
reserveras för allmänna uppsamlingsplatser för hela stadens
renhållningssystem. - Alla fastigheter i staden skall ha möjlighet att på ett
bekvämt och ändamålsenligt sätt klara sin avfallshantering."

Omfattas.

stadens reningsverk del 2 sid 156

Avsnittet Vatten och avlopp kompletteras före riktlinjer med följande tillägg:
"Stadens avloppsreningsverk, Lotsbroverket, som är byggt invid den plats
där den gamla Lotsbron tidigare låg, togs i bruk år 1979. Anläggningen har
kapacitet att rena kommunalt avloppsvatten motsvarande 30.000
personekvivalenter. Staden erbjuder möjlighet även åt andra kommuner att
ingå samarbetsavtal för rening av avloppsvatten i Lotsbroverket.
Verksamheten i Lotsbroverket drivs och utvecklas i enlighet med gällande
miljökrav. I anslutande berg har reserverats områden för anläggningens
framtida utvidgningar. VA-verkets verksamhetsområde utvidgas i takt med
att de återstående oplanerade områdena får stadsplan. Endast ett fåtal
fastigheter ligger utanför verkets verksamhetsområde och saknar
anslutning till stadens vatten- och avloppsnät."

Omfattas.

skydd av miljöer o obj. del 2 sid 167

ändra rubriken SKYDDSVÄRDA VÄGAR till "SKYDDSVÄRDA OBJEKT"
och komplettera första meningen under rubriken med " och ett
industriminne" Omfattas.

K-hus lista, objekt som rivits objekt N 18
del 1 sid 169, 177
del 3 sid 133, 137 stryks, korrigering av tabell Omfattas.

objekt S 9
del 1 sid 169, 177
del 3 sid 189, 190 stryks, korrigering av tabell Omfattas.

BILAGOR
del 3 sid. 127- Åreg:s miljö- och museibyråns utl (3 st) bifogas som information. Omfattas.
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