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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om vägtrafik i landskapet Aland. 

Den 6 juni 1974 utfärdades i riket en förordning angående ändring 

av förordningen om vägtrafik (FFS 454/74) . Genom de äridringar 

som vidtagits har bl.a. begreppet parkering definierats närmare och 

begränsningar införts beträffande fordons rätt att stanna på gång

eller cykelbana. Landskapsstyrelsen anser det motiverat föreslå· att 

i landskapslagen om vägtrafik genomförs ändringar som i stort sett 

skulle motsvara de i rikets förenämnda förordning vidtagna ändringar-

Enligt.2 § 1 punkten landskapslagen om vägtrafik avses med parke
ring uppställning av fordon, förutom kortvarig uppställning som vid

tagits enbart för på- eller avstigning eller för annat tillfälligt 

ändamål. Med uttrycket 11 tillfälligt ändamål" torde närmast avses 

lossning eller lastning av fordon. Då emellertid den nuvarande orda

lydelsen kan förorsaka tolkningssvårigheter, föreslås att lagrummet 

ändras så, att därur klart framgår att såsom parkering skulle anses, 

all annan uppställning än uppställning av kortvarig art för på

eller avstigning eller lastning eller lossning. 

Enligt 17 § 5 mom. skall fordon som kommer till allmän gata eller 

väg från enskild väg, enskilt område, gårdsplan, parkeringsplats, 

för stannande reserverat område eller med dem jämförlig plats väja 

för trafiken på den allmänna vägen eller gatan. Väjningsskyldighet 

föreligger även vid svängning av fordon från allmän väg eller gata 

till dylikt område. För att undanröja eventuella tolkningssvårigheter 

föreslås en komplettering av den i förevarande lagrum ingående för

teckningen över de fall då fordonsförare är skyldig att väja för 

annan trafikant. 

Enligt 18 § 4 mom, a punkten får fordon ej parkeras inom ett av

stånd av tolv meter från vägmärke som anger hållplats för buss eller 

inom det område som genom vägmarkering angivits såsom busshållplats. 
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Då stannande av fordon på busshållplats av annan orsak är för av-

och påstigning ej i regel bö~2 tillåtas, föreslås att en 

uttrycklig bestämmelse härom intages i lagen. Denna bestämmelse 

föreslås för klarhetens skull ingå i ett nytt 3a m0m. i 18 §, var~ 

vid paragrafens 4 mom. a punkt skulle upphävas. 

Enligt 18 § 4 mom. e punkten får fordon ej parkeras på gång

eller cykelbana eller på bro. Enär det ej kan anses lämpligt att 

annat fordon än cykel eller moped överhuvud tillåtes stanna på 

cykel- eller gångbana om ej särskilda skäl föreligger, föres1&~, att 

annat fordon än cykel och moped endast vid tvingande behov tillåtes 

stanna på cykel- eller gångbana och då endast i det fall att stan

nandet föranledes av på- eller avstigning eller lastning eller loss

ning. Bestämmelse härom föreslås ingå i ett nytt 3b mom. i 18 §, 
varvid paragrafens 4 mom. e punkt skulle upphävas och stadgandet 

om förbudet att stanna på cykel- eller gångbana intagas under 18 § 

3 mom. i punkten. Härvid skulle bestämmelsen i 18 ~ 4 mom. e punkten 
~arkerj:ffi I[f; bro och bestänmelserna i 18 § 4 mom i punktex ·beträffande f brbud mot 
eträ n e förbud mot ;stannande eller parlcering på plats där om-

köringsförbud anges med vägmärke utgå. Beträffande förbudet mot 

parkering på bro kan anföras. att de broar som numera bygges i 

allmänhet har samma bredd som vägen, varför parkeringsförbud i 

dessa fall ej är sakligt motiverat. I de fall där parker.ingsförbud 

kan anses motiverat kommer lämpliga förbudsskyltar att uppsättas. 

Orsaken till att det uttryckliga förbudet beträffande parkering 

eller stannande på plats där omköringsförbud råder enligt ~ägmärke 

föreslås upphävt, är att stadgandet i fråga är obehövligt, enär 

parkering eller stannande på dylika platser redan på grund av be

stämmelserna i 18 § 2 mom. är förbjudet. 

I 18 § 5 mom. stadgas om parkering och stannande på gångbana, 

cykelbana och taxistation samt om rätt att för lastning och lossning 

parkera där vägmärke förbjuder parkering. Då parkering och stannande 

på gång- eller cykelbana enligt föreliggande lagförslag skall reg

leras på annan plats i lagtexten föreslås att bestämm:elserna i 18 § 

5 mom. härom utgår. Även bestämmelse.rna om tillfällig parkering 

för lastning och lossning föreslås såsom obehövliga utgå, enär 

stannande för lastning och lossning enligt detta lagförslag uttryck

ligen skulle tillåtas i 2 §. Då nu skillnaden mellan parkering och 

stannande föreslås bli utförligare definierad torde det ej finnas 

skäl att tillåta parkering på taxistation, var för även bestämmelsen 
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närom föreslås utgå. S~örre delen av bestäwoelserna i 18 § 5 LlOill. 

föreslås således utgå. Sålunda skulle endast oomentets första De
ning kvarstå, vilken stadgar att stannande på de i 4 woru. angivna 
platserna är tillåten endast på synnerliga skäl. 

I 18 § 7 oora. föreslås en redaktionell ändring, betingad av vissa 
av de ovan föreslagna ändringarna. 

Enligt 23 § 4 oom. undantages utryckningsfordon och fordon soo 
användes för trafikövervakning från i 23 § stadgade hastighetsbe
gränsningar. Mouentets nuvarande utforuning kan dock föranleda oli
ka tolkningar beträffande rätten att med utryckningsfordon som till
lika är specialbil överskrida för specialbil stadgad högsta tillåt
na körhastighet. Fördenskull föreslås, att lagrummet ändras så, att 
rätt till överskridande av högsta tillåtna körhastighet i ifrågava
rande fall uttryckligen r:iedgives. 

För närvarande är under behandling i riksdagen en proposition inne
hållande förslag till obligatorisk användning av säkerhetsbälten 
(prop.nr 37/1974 rd). I Sverige blir användningen av säkerhetsbälte 
obligatorisk den 1 januari 1975. Skyldighet at~ använda säkerhets
bälte bör enligt landskapsstyrelsens uppfattning införas även i land
skapet. Landskapsstyrelsen föreslår härvid även, att säkerhetsbälte 
i överensstärJuelse ued vedertaget språkbruk i övriga nordiska länder 
i lagtexten bör benäEmas bilbälte. 

Undantag från bilbältestvånget bör dock göras för barn under 15 år 
och person sow är kortare än 150 co~ enär de bilbälten som är i bruk 
är avsedda för vuxna. Det anses vara farligt för barn och kortvux:en 
person att använda bilbälte beroende på att en sådan persons huvud 
är tungt i förhållande till kroppen i övrigt. Ej heller bör skyldighet 
att använda bilbälte åläggas person som på grund av IJedicinskt hinder: 
ej utan risk kan använda bältet. I de fall då användande av bilbälte 
skulle åsamka oskäligt besvär 9 t.ex. då bil ej är i rörelse, vid 
backning~ vid färd inon parkeringsplats eller under liknande förhål
landen sar1t i yrkesmässig trafik för personbefordran, skulle användan
de av bälte ej heller vara obligatoriskt. 

Avsikten är ej att ägare av bil som saknar bilbälten skulle vara 
tvungen att låta inmontera sådana utan skyldighet att använda bälte 
skulle föreligga endast om bilen är försedd med bilbälten. Från den 
4 januari 1974 måste alla nya bilar sow registreras i landskapet vara 
försedda wed bilbälten i framsätet. Då e)j1ellertid i riket denna skyl
dighet varit gällande från den 1 januari 1971 och huvuddelen av de 
nya bilar son införs till landskapet ko11mer via riket är an talet bi
lar 1 landskapet soo är försedda med bilbälten relativt högt och an
talet bilar utan bilbälten minskar fortgående. 
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son av det sagda följer avser bältes tvånget endast förare och frams.~i

tespassagerare. 

Vid Nordiska rådets session i oktober 1974 antogs en rekorruenda

tion orJ obligatorisk användning av skyddshjälD vid körning Ded notor

cykel och uoped. Även förenämnda regeringsproposition innehåller en 

besi:ä:mmelse om skyddshjälL~ så till vida 9 att genow förordning skall 

kunna stadgas oIJ obligatorisk användning av skyddshjälrJ vid färd på 

EJotorcykel o 

Oberoende av vilken utformning bestämmelserna oo bilbältes- och 

skyddshjälostvånget erhåller i rikets lagstiftning anser landskaps

styrelsen det befogat att redan nu skrida till lagstiftningsåtgärder 

i saken. Sådana åtgärder har även trafiksäk:erhetsnäDnden i landskapet 

Åland påyrkat i skrivelse till landska:psstyrelsen den 11 oktober 1974. 

Fördenskull föreslås att till landskapslagsn. on. vägtrafik fogas en· 

ny lla § 9 innehållande föreskrifter oo användning av bilbälte och 

skyddshjäl:w. 

. Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an-

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

angående ändring av landskap slagen OLJ vägtrafik i landskapet Åland. 

I enlighet Lled Landstingets beslut upph~ves 18 § 4 ruom. a och e 

punkterna landskapslagen den 10 april 1958 0L1 vägtrafik i landskapet 

Åland (8/58) sådana sagda lagruw lyder i landskapslagen den 20 april 

1971 (16/71), ändras 2 § 1 punkten, 17 § 5 moLl., 18 § 3 mom. i punk~ 

ten, 5 och 7 rn0121. saE1t 23 § 4 oou. 9 av dessa lagrULl 2 § 1 punkten och 

18 § 3 rJoo. i punkten ävensom 5 och 7 i::tou. sådana de lyder i näunda 

landskapslag av den 20 april 1971 9 17 § 5 rn01n. sådant det lyder i 

landskapslagen den 10 Llars 1972 (15/72) och 23 § 4 mom. sådant det 

lyder i landskapslagen den 15 april 1966 ( 4/ 66) saL1t fogas till lagen 

en ny lla § och till lagens 18 § nya 3a och 3b mou., susoL följer: 

, .. 
I 
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2 §. 

I denna landskapslag avses med 

p a r k e r i n g uppställning av fordon med eller utan förare, 

dock ej kortvarig uppställning av fordon för på- eller avstigning 

eller för lastning eller lossning; 

11 a §. 
Den som färdas på sådan sittplats i bils framsäte som är utrustad 

med bilbälte skall använda bältet, om han fyllt 15 år och har en längd 

av minst 150 centimeter. 

Bilbälte behöver ej användas 

när bilen ej är i rörelse, 

vid backning, 

vid färd inom parkeringsplatsyervicc1stations- eller verkstads

område eller under liknande förhållanden, eller 

i yrkesmässig trafik för personbefordran. 

Bilbälte behöver ej heller användas när medicinska hinder föreligger 

enligt läkarintyg 

Förare av och passagerare på motorcykel eller moped är skyldig att 

under färd använda skyddshjälm. 

17 §. 

5. Då fordon kommer till väg från parkeringsp~ats) fastighet, service

station eller annat motsvarande område utanför vägen eller från stig, 

ägoväg eller annan motsvarande v.äg, samt då fordon avlägsnar sig 

från vägen till sådan plats, skall föraren väja för varje annan 

vägtrafikant. 

18 §. 

3. Fordon får ej stannas eller parkeras: 
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l) ~å gångbana eller cykelbana . 

3&Fordon får ej stannas eller parkeras på en genom körbanemarkering angi

ven sträcka på vardera sidan om vägmärket som angiver hållplats för 

buSS eller, om markering saknas, närmare än tolv meter från märket. 

På detta område får fordon cbck stannas för på- eller avstigning , ~ 

då stannandet kan ske utan hinder för busstrafiken. 

3~utan hinder av stadgandet i 3 mom . i punkten får cykel och moped 

stannas eller parkeras på gångbana eller cykelbana . Även annat fordon 

får , under förutsättning att särskild försiktighet iakttages, kort

varigt för lastning eller lossning stannas på gång- eller cykelbana, 

då iakttagandet av st~gmdena i 2 , 3, och 3a mom. och tvingande skäl 

det påkallar och om gång- eller cykelbanas hållfasthet där\id ej även

tyras eller användningen av den oskäligt försvåras . Föraren av fordon 

som sålunda stannats skall hålla sig i närheten av fordonet och vid 

behov flytta detsamma till plats där det ej utgör hinder för den öv

r iga trafiken. 

5, Stannande på de i 4 mom. nämnda platserna är tillåtet endast av 

synnerliga skäl. 

7. Stadgandena i 1 , 3, 3a , 3b . och 4 ·mom . gäller ej om annat angivits 

medelst vägmärke eller körbanemarkering . 

23 § 

I 1 mom. föreskrivna hastighetsbegränsningar gäller ej utrycknings

fordon, i stöd av 3 ·mom. föreskrivna eller medelst vägmärken angivna 

hastighetshegr.än-sning ~:' rna gäller ej utryckningsfordon i brådskande 

uppdrag e-ller fordon som användes för trafikövervakning . 

Mariehamn_, den~ 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 

1ri-


