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Å 1 a n d s 1 a n d P k a p s s t y r e 1 ~ 22/1968.
s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag angående ändring av
,. ,_ landskapslagen om vägtrafik i landskapet Ä.land.
Genom förordning av d'~if,
tz jun_;i,; 1968 (FF,S 345/68) har rikets
vägtra.
.
fiklagstiftning undergätt såg_?Lrr~ ~ri'd;t)ingg,r' att dessa med hänsyn till
enhetligheten med nordisk tr~fi:kl~g~rt'i·f:t,~r'fr~ -~:akallar motsvarande ändring av landskapets vägtrafiklag/. J:p.öriV; .ram€n ~~'.Pör«' Nordiska rådets verksamhet förekommer ett intensivt s~~~'.t,b:e·
~·e··' :.i~om vägtrafiklagstiftningen.
..
Syftemålet med detta samarbete är att i de ·~ordiska länderna åstadkomma
en så enhetlig trafiklagstiftning som möjligt. De bestämmelser, vilka
nu införts i rikets vägtrafikförordnJng, motPvarar bePtämmelserna i
bl.a. Sverige.
Med hänsyn till den allt mer ökande fordonstrafiken inom landskapet
vore det särskilt ur trafiksäkerhetssynpunkt nödvändigt, att landskapets vägtrafiklagstiftning På långt som möjligt överenPstämmer med motpvarande lag~tiftning i alla nordiska länder. Så länge landskapet dock
icke del t ,ar i det nordiska lagstiftningsr=iamarbetet kommer vi tyvärr att
ändra vär lagstiftning i efterhand. Fråga är om icke lagstiftning av denna natur borde ske i f örordningsväg.
Föreliggande lagförslag innebär förutom annat, att bestämmelserna i
vägtrafiklagens 13 § angående trafiken på vägar, vilka uppdelats för
olika trafikantgrupper, kompletteras. Bl.a. skulle cykelbana få användas endast av den, som har cykelbana på högra sidan i färdriktningen,
såvitt ej annat angives genom vägmärke.
Genom en landskapslag den 28 mars 1961 (10/61) modifierades den tidigare gällande högerregeln vid möte i korsning så, att fordon, som
närmade sig korsning, skulle lämna väg för fordon, som redan befann ~ig
inne i korsningsomrädet, även om det sistnämnda fordonet kom från vänster. Denna bestämmelse har dock i rikets ovananförda ändring av vägtrafikförordningen utgått, varför man i riket återgått till den absoluta
högerregeln, vilken även gäller bl.a. i Sverige. En motsvarande ändring
av landskapslagens 17 § föreslås därför.
Enligt nu gällande lydelPe av 23 § i landskapetP vägtrafiklag är
högsta tillåtna hastighet för paketbilar 70 km/tim. Enär paketbilarna
dock till Pin konstruktion numera i allmänhet överenRRtämmer med perPonbilar, har man i riket höjt hastighetsgränRen till 90 km/tim.
Den högPta tillåtna haPtigheten för Rädana bilar föreslås därför i
landRkapet ändrad till 90 km/tim.
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- 2Bestämme lserna för gående har i riket undergåbt vissa kompletterin-

gar. Bl.a. har man infört en absolut skyldighet för gående attvid korsande av körbana använda skyddsväg, om sådan finnes i närheten. Landskapsstyrelsen anser, att samma skyldighet även borde gälla på Åland.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 13 §, 17 § 2, 6 och
8 mom.* ~3 § 1 mom. och 26 § 1 och 3 mom._
land kapslagen de_n 10
april 1958 om vägtrafik i landskapet Åland (8/58) av dessa sådan 17 §
lyder i landskapsla@n den 28 mars 1961 ( 10/61) och 23 § 1 mom. sådarit
det lyder i landskapPlagen den 15 april 1966 (4/66) samt fogas till
26 § ett nytt 1 a mom. såspm följer:
13 §.
1. Är väg uppdelad för olika trafikantgrupper, skall fordon framföraP på körbanan. Moped, invalidcykel samt fordon som icke går med
egen motor skall dock nyttja vägrenen på högra sidan av vägen, om det
går för sig utan olägenhet.
2. Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, skall cykel samt, om
annat ej angivits genom vägmärke, moped och invalidcykel framföras på
cykelbana där sådan finnes. Cykelbana längs väg får dock nyttjas endast av den som har cykelbanan på högra sidan av vägen i färdriktningen, om annat ej angivits genom vägmärke.
3. Om synnerliga skäl det påkalla, må fordon dock tillfälligt framföras :på annan än för fordonet enligt 1 och 2 mom. avsedd del av vägen,
om det icke medför fara eller betydande olägenhet.
17 §.
0

I

2. Fordon, vars färdriktning i korsnirig skär ett annat fordons färdriktning, skall, om icke nedan annorlunda stadgas, väja för fordon som
samtidigt nalkas från höger.
6. I korsning, där trafiken regleraP genom trafiYljus skall förare
av fordon iakttaga följande:
a) Grönt ljus:
Fordon må, ,-,m korsningen eljest är fri, köra rakt fram eller svänga
till höger eller vänster, försåvitt detta icke är förbjudet genom särskilt märke. Har det gröna ljuset formen av en pil, är körning tillåten
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-3endast i pilens riktning. Svängande fordon skall väja för gående, · SQJ"
behörigen överskrider eller börjat överskrida korsande körbana, och
fordon som svänger till vänster, skall väja för fordori som kommer
fr.å n motsatt håll.
8. Stadgandena i denna paragraf fritaga icke förare av fordon, för
vilket skall väjas, från att iakttaga av omständigheterna enligt 5,
15 och 19 §§ päbjuden försiktighet. Sådan förare skall iakttaga särskild
försiktighet, då fordonetnärmar sig korsningen frän en föga trafikerad
väg eller frän jämn väg nalkas korsande, brant backe.

23 § "
1. Motorfordons högsta tillåtna körhastighet är, om icke av 29 §
annat följer~
90 km/h för paketbil;
70 km/h för buss och specialbil, med eller utan släpvagn, för personbil och paketbil med släpvagn samt för lastbil med eller utan bromsf örsedd 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 högre hastighet annars är tillåten 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 fordonskonstruktion, f ÖrPedd med band av
järn eller hjul av annat slag än luftringar.
26 §
1. Gående skall använda gängbana eller, om Pådan icke finneP, cykelbana, där Pådan fi nnes. Gäende skall i främPta rummet nyttja den del
av cykelbanan, som är längst borta från körbanan. Finnes icke gångbana
eller cykelbana, s kall gående nyttja vägrenen eller, om denna är oframkomlig, körbanans ytterPta kant. Han skall härvid i främsta rummet nyttja vägens eller körbanans vänstra kant .
1 a. Gående skall när han börjar korsa körbanan iakttaga särskild
försiktighet. Han skall nyttja skyddsväg, om sådan finnes i närheten,
eller eljest korsa körbanan tvärs över denna på s å dant ställe, där
fordon som stannat vid körbanans kant icke hindra sikten.

3. Vid trafikljus må gående börja korsa gångbanan endast mot särs kilt lju s

som v isar fri passage för gå ende , eller, om gång signal

3·t 3
-4icke finnes, mot grönt ljuR eller gult blinkljuR.
Mariehamn, den 14 auguRti 1968.
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