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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av landskaps
lagen om vägtrafik i landskapet Åland. 

I rikets förordning om vägtrafik infördes år 1970 en bestämmelse 
o~ att trafikministeriet har rätt att ålägga förare av motorforc1on 9 

wtordrivna anordningar och släpfordon att vid körning utanför 
t~,;t bebyggt område använda närljus eller fjärrljus också under så-
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a.a. tid då de särskilda förhållandena icke ·skulle kräva detta. Trafik-
miLsteriet har utnyttjat sig av denna fu11rr.akt genom att t.ex. i 

år .·ireskri va att vid färd med nämnda fordon 11 skall under tiden 
mell~ den 1 september 1973 och den 31 mars 1974 9 nämnda dagar 
medr~nade 9 vid körning utanför tättbebyggt område även annars än 

under\e i förordningen om vägtrafik särskilt närrmda förhållandena 
använc.s närljus 11 • Motsvarande bestämmelser har tidigare utfärdats 

för ti ·:r'na 1.10. 1970 - 31. ). 1971 9 1.10. 1971 - 31. 3. 1972 och 1. -11. 

1972 - 1. 3. 1973. 

Avsi:en med att påbjuda användning av närljus även i dagsljus ar 
att rnan 1ppas kunna minska trafikolyckornas antal. Man 17:an nämligc;::1 
fastslå ~t en bil som har belysningen päkopplad observeras snabbaro 
och att d.., även är lättare att bedöma hastigheten på ett sådant for

don än på tt fordon som kör utan belysning. Under vintermånaderna 
står solen ågt och förorsakar skarpa kontraster och bländnin8. 
Under sådar. förhållanden kan en bil som kör medsols och har belys
ningen påko~ 1lad observeras betydligt lättare än en bil sorr: kör 
utan belysni$• Ytterligare kan framhållas ntt erfarenheterna av 
ifrågavarandtbestämmelse:r i riket likso'\T även av motsvarande bestäm
melser pd an~a håll, t.ex. i USA, är posit~va. Landskapsstyrelsen 
föreslår därfC-. att 20 § 1 mm:~. landskapslagen OlT vägtrafik i land~ 

skapet Åland ~dras så, att landskapsstyrelsen får rätt att för viss 
tid bestärr:ma a~"; motorfordon ute.nför tätt bebyggt orr.råde skall fra.rr:
föras med belye:ingen påkopplad. 

Den 18 a.pril '962 beslöt landsk&psstyrglsen första gängen rned 
stöd av 23 § vägc;rafiklagen 01~ allrnäf1 hastii:;hetsbegränsning på 90 
kilometer i timmeA för motorfordon. En ändri~~ av nämnda paragraf 
den 12 april 1962 ( 18/ 62) hade givit landskapm:tyrel sen denna rätt· 
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ligt pesJ.utet gäll<ie hastighetsbegrä,nsn:J_ngen :f9:r: tiden från och 

tLden 16 j"t4ni till ooh med den 19 augusti 1962! Detta beslut har 
dan årligen upprepats och h~stighetsbegrän~ningen hsr i regel gällt 
~~r -juni1- juli och augusti rcånade;r, Då b!?SllJ.t ·om allmän hastighets
gränsning förstE;i gången·;fattades 9 medgav 23 § vägtrafiklagen·--

audskapsstyrelsen rätt att eicidast för-tre månader under året -beslua 
uinst 90 km/h ha stighetsbegräns1i,j_ng för motor.fordon, I samband - -

ed ändring av vägtrafiklagen O.en 20 april 1971 - ( 16/71) slopades 
ack a.enna begränsning i 23 paragrafens 3·mom., där det nu· stadgas 
tt ":!.andskapsstyrelsen må för viss tid utfärda bestämmelser- om all
. hastighetsbegränsnlrig- om~-rrdnst ·90· R:m/:h::,, n·, Landskåpsstyrels-en 

,.,h:å:f Cic?:sa använt·· s1g-av ·denna utvidgade rätt: Så har landskapssty-.. 

'~elsen t. eX~ i år beslutat om ä1Imän~}1~stighetsbeg:i:-änsning--på--90 km/h 
~11.eis'f'e:'.- tiden från-och med den 25 maj till och.' med den 3 september 

~<.och dels från och med den· 4 septE,;mbe:r t;Lll och med dep. 31 december. 
I stcra utskottets betänkande nr-17/1970-71 med anledning av land~ 

skapsst:y:c-elsens framställning nr 37/1970-om ändring av landskapslagen 
om vägt:r3fik föreslogs 11 att Landstinget måtte hos landskapsstyrelsen 

ställa om att denna allsidigt ville utreda frågeställningarna 

kring inf':5randet av en perma:r e:vit hastighetsbegräiL~n,~ng fö.r ~O~()J::'-. 

fordon i ::i.andskapet. samt att ·cill Landstinget inkomma med av utred~ 
ningen på.mllat lagförslagn. Förslaget cintog-s av landstinget 0 

Landskc.psstyrelsen gav uppdraget vidare åt trafiklagskommitten 
s.om avgav sitt betänkande den 7 mars detta år. Kommitten föreslår 
att i landskapet skulle införas en permanent allmän hastighetsbegräns
ning på 70 km/h? dock så att på vissa vägar, huvudvägarna nr i-4 9 

skulle til~åtas 90 km/h. Betänkandet har sänts för utlåtande till 
olika orgar.isationer. Av dessa har Mariehamns Åkeriförening och Ålands 
Yrkesbiläga~eförening ställt sig negativa till förslaget vad gäller 
70 km/h beg~änsningen. Från dessa organisationers sida har man fram
hållit att c.en allmänna hastighetsbegränsningen bör sättas till 
90 km/h. Ålands distrikt av Finlands Automobilförbund och landskapets 
trafiksäkerh~tsnämnd har omfattat kommittens förslag. 

I riket gEvs trafikIBinisteriet genom förordningen den 30 mars 1973 
angående ändring av förordningen om vägtrafik (FFS 287/73) fullmakt 
"att för viss tid utfärda bestämmelser angående allmän hastighetsbe
gränsning på ~rissa vägar i inom visst område eller i hela landetH. 
Ministeriet har också utnyttjat denna fullmakt genom att fastställa 
60, 80, 100 och 120 k~/h hastighetsbegränsningar. Den allmännast före
kommande begränsningen är 100 km/h. På motorvägarna gäller fri hastig
het. 
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I Sverige gäller som allmän hastighetsbegränsning 70 km/h. Härom 

stadgas i 65 § ·vägt;ra:fil{kungöre],se:rr följande:· ·11Utom tättbebyggt 

område får fordon ej föra§ med ht;gre he.stighet än 70 kilometer i t:Lµ

men (bashast.igl:let) ! - Statens trafiksälrnrhetsverk :€'år dock-besluta 

att högsta tillåtna p.astighet skall vara 9() eller 110 l'filorD?ter· i 
timmen eller; · p.å motorväg? 90, 110 eller 130 kilometer i timmen. Yl 

Av det sagda mr f-rarngått -att allmän h~~tigh~tspegränsn:i.ng numera 

direkt är lq.gfäst i Sverige medan man i riket givit trafikministeriet 

fullmakt att fastställa hastighetsbegränsningar,·····. 

För landskC1pets del finner londskapsstyr~lsen ·tiQ.en vara irme 
att inf öra .. en"" pernane:nt nJ.:lmä:n bastigheisbegräns:oing. NaokEle1o,rna 

raea. en !J,llrnän haf!tighetsbE)grän sning 9 såsom mindre tidsförluster och 

begränsad ;frihet fö;r:i förarnä9 väger icke så tyngt smn._f'örd~lQ.run.?

säsom·;förbättrad trafik:säkeI'het -och smidigs:pe trafik, :µ3Ildskapssty

relsen föresJ,~;r; därfö;r infeirnnO. e av en ailmän ha.stighet~bgräi1sning 
på 90 km/h. Med beaktande av landskapet~ väg;fö.+hållanden kan dennc;i, 

hastighet anses vara en lämplig högsta grdns. 

Lrn:ldskapsstyrelsen har övervägt att följa trafiklagskommittens 

rekommendation och sätta den generella hastighetsbegränsningen till 

70 km/h. Denna bastighet är tillräcklig för en stor del av vårt väg

nät. Lo:ndskapsstyrelsen har dock icke funnit det ändamålsenligt att 

nu föl ja trafiklagskornmi ttens rekonirnend.·a tio ner .. Det-tii ftilj er dels 

av rent praktiska orsal-;:er: En lic1stighetsbegränsbing·pä·70 ·km/h. 
. . .. . 

skulle förutsätta undcmtag för huvudvägarna där 90 krn/h skulle 

tillåtas. Dettn systel1.1 skulle· lie d.förä att tfafiknärk en borde sättas 

upp vid alla avtagsvägar från huwdvägarna, ·v:i.iket skulle innebära 

ungefär 300 trafikmärken till en kostnad av omkring 40.000 mark .. 

Vidare hnr landskapsstyrelsen beaktat de positiva erfarenheternn 

av de årlig3 begränsingarna till 90 kra/h. 

Förutom införande av den allmänna hnstighetsbeg:ränsningen på 

90 km/h föreslås även 23 § 3 mom. vägtrafiklagen ändrat så, att 

lundskapsstyrelsen har rätt att utfärda bestämmelser om allmän 

~qstighetsbegränsning för vissa vägar eller inom visst område. Be

etänruelser on sådana begränsningar skulle all tid innebcira en av

vikelse nedåt från den nllmfu1na hastighetsbegränsn gen på 90 km/h.· 

Härigenom skulle iuöjliggöro.s? o.tt lo.ndslmpsstyrelsen t.ex. för en 

skärgårdskorJEmns del fatto.de beslut OL1 att raotorfordon där icke får 

framföras ued högre hastighet än exeEJpelvis 70 km/h. 
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Enligt 35 § vägtrafiklagen har landskapsstyrelsen för landsbygdens 
del och magistraten för Mariehamns del rätt att där de lokala för
hållandena sådant påkallar på viss väg, vägdel eller område bl.a. 
begränsa fordons största tillåtna hastighet, axeltryck och vikt. Då 
det nu i riket föreslås att magistraterna skall upphöra med sin 
verksamhet finner landskapsstyrelsen det vara ändamålsenligt att 
överfö~a nämnda befogenheter 9 vad gäller Marieha~n, från magistraten 
till landskapsstyrelsen. Denna överföring kan även motiveras med att 
landskapet är väghållare för utfartsvägarna från Mariehamn. Då dessa 
utfartevägar i allmänhet är de enda sträckor där avvikelse från 
50 km/h begränsningen förekommer i Mariehamn 9 finner landskapssty
relsen det lämpligt att den som väghållare även där skulle fast
ställa hastighetsbegränsningarna. Magistraten har hötts och har 
ingenting att invända mot den föreslagna reformen. 

Landskapsstyrelsen har i denna framställning frångått regeln 
att vid ändring av lag hålla fast vid gamla språkformer såsom t.ex. 
pluralform av verb, ehuru det är fråga omäidring av en lag i vilken 
dylika språkformer användes vid dess stiftande. Denna ändrade regel 

har r0lrn~.JU8niC.12rc~ts ·vid "'...:tt "-'-öte ~-2el l~n-1 ordförande och s e-1!;retcro.rt 
d l:JX1ds:tingret.s utskott sxit förctriido.re för lo.rldskapsstyrelseno 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 
antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Ålano. o 

I enlighet med Landstingets beslut upphäyes 35 § 3 mom. landskaps
lagen den 10 april 1958 om vägtrafik i landskapet Åland (8/58) samt 
ändras 20 § 1 mom. 9 23 § 1 och 3 mom. samt 35 § t mom., av dessa 
lagrum 20 § 1 mom. sådant det lyder i landska:pslagen den 15 april 
1966 (4/66), 23 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag och del
vis ändrat i landskapslagen den 10 januari 1969 (47/68) samt 23 § 

3 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 20 april 1971 (16/71) 9 

såsom följer: 

20 §. 
I mörker eller skymning eller när sikten på grund av dimma, regn 

eller snöfall eller av annan sådan orsak är begränsad samt utanför 
tätt bebyggt område även under annan 9 av landskapsstyrelsen särskilt 
bestämd tid, skall vid framförande av motorf orden, motordrivna ano:i;·i-
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ningar och släpfordon användas särskilt föreskrivna när- eller 
fjärrljus och tillses 9 att föreskrivna reflexanordningar är rena 
och även eljest funktionsdugliga. Parkeringsljus får vid körning i 
dimma eller regn eller under motsvarande förhållanden icke användas 
i stället för närljus, ej heller under mörker eller skymning på 1

1 

annan plats än inom tätt bebyggt område, där belysningen är till

räcklig. 

23 §. 
Motorfordons högsta tillåtna hastighet är, om icke av denna para

grafs 3 mom. eller av 35 § annat följer, 90 km/h, dock så att högsta 
tillåtna hastighet är 

70 km/h för buss och specialbil, med eller utan släpvagn, för 
personbil och paketbil med släpvagn samt för lastbil utan släpvagn 
eller med bromsförsedd släpvagn; 

50 km/h för lastbil med släpvagn, som icke är försedd med bromsar , 
och för motorcykel med släpvagn samt för fordon, som bogserar annat 
fordon, om icke lägre hastighet är föreskriven för dragfordonet; 

40 km/h för moped; 
30 km/h för traktor och motorredskap med eller utan släpvagn; samt 
20 km/h för fordon eller fordonskombination, försedd med band 

av järn eller hjul av annat slag äh luftringar. 

Landskapsstyrelsen får för vissa vägar eller för visst område 
besluta? att högsta tillåtna hastighet där skall vara lägre än 
90 km/h. 

35 §. 
Där de lokala förhållandena sådant påkallar, äger landskapssty

relsen rätt att 

a) på viss väg, vägdel eller område begränsa fordons högsta 
tillåtna hastighet 9 axelti-yck och vikt ävensom användningen av slä:p.
fordon; och 

b) utfärda närmare bestämmelser därom, i vilken ordning fordon 
får över.skrida färjled eller bro med beaktande av föreskrifterna 
i 8 § 3 mom. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1974. 

Mariehamn, den 22 noveober 1973. 
På landskapsstyrelsen~ , v~gnarj?_ , 
_ . &a tu/:<_, ../~~v. ft/,,, ~. 
JJ ·.-:- ·n t r å d Alnrik Hägg oar--, 

. . #~C~ 
Lagb@l'e dnin gssekr ete r are )P.L:f' And ers son. 
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