
37/1970. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

land sting med förslag till landskap slag 

angående ändring av landskapslagen om väg

trafik j_ landskapet li..land. 

Den 15 juli innevarande år gavs i riket en förordning angående änd

ring av förordningen om vägtrafik (FFS 518/70). De ändrade bestäi:imel

serna är närmast avsedda att öka trafiksäkerheten på vägarna och base

rar sig på förslag, som utarbetats av Nordisk vägtrafikkommitte, Den

na kornmi tte har i sin utredning beaktat inom vägtrafiken under senare 

år an tagna konventioner, bland annat Wienkonventionen om vägtrafik av 

år 1968. 
Den enhetlighet med rikets bestä1m.uelser och med internationella stad

ganden som landstinget tidigare fastslagit sorn målsättning för land--

skapets vägtrafiklagstiftning förut,sä tter på grund därav ändring av 

landskap slagen den 10 april 1958 om vägtrafik i landskapet Åland (8/58). 

Enligt de nya bestämmelserna har i rikets förordning införts parke

ringsförbud på förkörsberättigad väg utom tätort. Då ett dylikt förbud 

numera har sin motsvarighet i internationella trafikregler, skulle det 

måhänc1a vara påkallat att införa 1'10tsvarande förbud i landskapets vLig-

trafiklag. Men med hänsyn till att huvudvägarna i landskapet ännu i tt 

stor omfattning direkt betjänar intilliggande bebyggelse, skulle ett 

motsvarande förbud i landskapslag enligt landskapsstyrelsens uppfatt

~ing i många fall komma att ledc:1, till betydande olägenhet er. Då parke

:;i:ingsförbud otvivelaktigt skulle behövas och dessutom utan olägenhet 

kunna införas på vissa ställen av huvudvägarna, avser landskapsstyrel

~~n att i stället genom uppsättande av förbudsskyl tar införa ett dylikt 

förbud på sådana sträckor av huvudvägarna. Enligt landskapsstyrelsens 

l;tppfattning borde E1an överhuvud taget sträva till att gen om trafikmärken 

utfärda inskränkningar oc}?. förbud gällande vägtrafiken i stället för 

sori1 nu skett i riket göra dett,._,, genom lagstiftning. 

Genom nämnda riksförordning har den även i riket gällande undantags

stannande vid rnjölkbord på vänster sida uteslutits. 

träder do ek icke j_ kraft förrän den 1 septe:L.Jber 1971. 

Motsvarande stadgande ingår i 18 § 1 rnom. landskapslagen OI.i.1 väg-

fik. Den av landskapsstyrelsen för beredning av vissa trafiklagstift

ngsfrågor tillsatta arbetsgruppen har föreslagit, att detta undantag 

en skulle slopas i landskapet, då det såsor11 varande okänt för främ.rJan

bilförare lätt kan leda till allvarliga olyckor. Landskapets trafik

erhetsnärnnd har i yttrande till landskapsstyrelsen omfattat detta 
le:e:, ~ 
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Slopandet av undan tagsstadgandet skulle få ti 11 följd, att rnj ölk-

1everan törerna i regel blir tvungna att uppställa ett mjölkbord på var

dera sidan av vägen. :Oå trafikintensiteten på vissa mindre och perifera 

iandsvtigar i landskapet är rätt ringa, anser landskapsstyrelsen att 

slopm1det av detta undantag på alla vägar i lm1dskap et skulle medföra 

ett onödigt intrång. :Därför föreslår landskapsstyrelsen, att undantags

bestfö111uelsen skulle slopas för vt~gar 7 som enligt vägmärke är f örkörsbe~

rättigade, d.v.s. vägar som är utE1i:irkta med väg1närketIIIAa. Fortsätt

ningsvis skulle mjölkbil, som tra:f:'ilcerar dyl1k väg dock få stanna för 

lastning eller lossning på vänstra sidan av också sådan väg, i fall 

rajölls::bordets plats tillåter att b11en stannar helt utanför körbanan. 

Detta innebär att en utbuktning av vägen måste byggas i dylika fall~ 

något SOJ."!.l dock erfordrar landskapsstyrelsens samtycke. Slopandet av 

undantaget i fråga om förkörsber2ttigade vägar föreslås träda i kraft 

den 1. 9 1971 eller vid saii1rna tidpunkt som i riket. 

Enligt gällande lydelse av 23 § i:ir landskapsstyrelsen berättigad 

att under högst tre månader utfärda en allmän hastighetsbegränsning m11 

minst 90 km/h. Landskapsstyrel sei1 har alltsedan tillkomsten av denna 

rätt utfärdat en sådan hastighetsbegränsning under i huvudsak de tre 

so1m:aarmånaderna. ])åelJeJJerb_d trafiki:ntensi teten under sfi.n::iki l t; r'IP s LU.L 

re helgerna i allt högre grad ölrn,t? icke .u..1inst genom ett växande antal 

främmande bilister, har landskapsstyrelsen ansett det befogat att före

slå att tidsgränsen om tre månader för utfärdandet av allmän hastighets

begränsning skulle slopas. Landskapsstyrelsen avser att utfärda hastig

hetsbegränsning dels under den förli:Lngda turistsäsongen i maj och- sep

tember och dels under större helger. 

Enligt den föreskrivna lyd el sen av 20 § 1 rnorn. skulle land skapssty

t'elsen ges rätt att under viss tid av året föreskriva belysning dygnet 

runt för fordon j_ trafik utanför ti:i tort, För närvarande har trafik111inie

teriet i riket utfi1.rdat en E1otsvara11de föreskrift. 

Landskapsstyre1sen avser dock att invänta resultatet av pågående 

riket, innan ställning tas till huruvida ett dylikt påbud skall 

~tfärdas eller icke. 

:Oeta~ __ j_rQoti v~. 

LJ. I överensstti:mhlelse med de nya bestämmelserna i riket införes 

~enämningen körfiil t i stället för körfil. Av samma orsak slopas det 

"t1:afiktekniska begreppet 11 uppst~_ill11ingn. :Oen nya definitionen på skydds

, i riket utfärdad i FFS 595/69? föreslås införd. Stadgandet träder 

. kraft i riket den 1 juli 1971 och avsikten 2.r att nödiga skyddsvägar 

l u t;Järkas enligt det nya stadgand et därförinnan. Landskap sstyrelsen 

sar;ima tidpunkt för ikrs:ftträdandet kunde gälla också i land-
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8 § o Irandskap sstyrelsen föreslår att 1 mom. erhåller den lydelse mot--
====" 

svarande stadgande i riket erhFtlli t i FFS 232/67. I 3 mom. borde uttryck~ 

et 11 j_ brådskande uppdrag 11 utgå, då ett u tryckningsf ordon annars kan bli 

kvar på någon av skärgårdsöarna j_ väntan på möjlighet att komma till-

baks till fasta 1~1and, vilket kan vara olyckligt i synnerhet med tanke 

på att endast två ambulanser finns j_ landskapet. 

10 §. Bestämmelserna i denna paragraf har omarbetats och förtydligatso 
==-~ -

:Till grund för den föreslagna ornstiliseringen ligger en ändring av ri
kets vägtrafiklag (FFS 366/68). 

14 §. Genom den före slagna ändringen av denna paragraf skulle byte 
~~~ 

'av körfält (körfi1) få ske i korsning, såvida det icke sker på område 

,fued vägmärken som anger gruppering. Detta skulle bl.a. möjliggöra s.k. 

u-sväng i korsningar, som saknar vägmärken för gruppering. 

l~ §. Förslaget innebär att i stället för benämningen "uppställnj_y1g 11 i 

'som genom denna lagändring föreslc:\,s slopad, användes endast stannande 
och parkerj_ng o 

Stadgandena i 3 mom. skulle enligt landskapsstyrelsens uppfattning 

förstås så, att de icke gäller sådant stannande 
9 

som sker före infart 

till korsning eller huvudväg. Detta stannande måste betraktas som lil'=

yärdigt wed stannande för tvingande trafikhinder och bestämmelserna i 
~mom. gäller alltså icke detta. 

I det stadgande som i riket motsvaras av h) punkten har införts en 

regel i som rekommenderats internationellt men som i våra förhållanden 

:teke är fullt änc18lnålsenlig. Enligt denna regel skulle det vara tillå

tet att stanna på ställe? där spärrlinje finnes för motsatt körfält. I 

allmänhet är detta likväl omöjligt enligt e) punkten. LaudskRpssLy.n?l .ciPn 

i jämförelse med den svenska texten i rikets författning föreslagit 

omstilisering av stadgandet och komplettering med en hänvisning till 
punkten • 

.2.0 ~. Genom förslaget till landskap slag om parkeringsbot, som i sär

tlkild framställning överlämnats till landstinget 
1 

skulle påföljden av 

l>arkeringsfel efter lagens ikraftträdande i allmänhet bli betalnings

aning i fonn av parkeringsbot. Endast ifall parkeringsfelet medfört 

ler kunnat medföra all varlig fara eller olägenhet skulle straff en

vägtrafiklagen kunna utdömas. net nu föreslagna tilläggsmomentet 

i denna paragraf utgör således en komplettering av förslaget till 
d.skapslagen om parkeringsbot. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
elägga landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskaps lagen om vägtrafik i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut upphäves 2 § j) punkten 

landskap slagen den 10 april 1958 Oi11 vägtrafik i landskapet Åland ( 8/58) , 

ändras 2 § c), f), k), 1) och m) punkterna, 8 § 1 och 3 mom., 10 §, 

14 § 2 mom., 16 § 7 mom., 17 § 5 mom., 18 §, 20 § 1 mom., 21 § 1 mom. 

oc:h 23 § 3 mom. av dessa sådana 8 § 1 och 3 mom. lyder i landskap slagen 

de:n 4- april 1963 (11/63), 10 §, 14 § 2 rnom. och 17 § 5 mom. lyder i 

lar~dskapslagen den 28 mars 1961 (10/61), samt 18 §, 20 § 1 mom. och 

23 ~ 3 mom. sådana dessa lagrum lyder i landskapslagen den 15 april 

196E (4/66) och fogas till lagen en ny 18a § och till 30 § ett nytt 

2 mo,:1. såsom följer: 

2 §. 
I ilenna lag avses med: 

c) ~örf~l t (körfil) en för en fil av fyrhjuliga fordon tillräckligt 

bred dE:l av körbanan; 

f) s:::yddsväg del av väg som ä.r avsedd att användas av gående för 

att kona körbana eller cykelbana och som är utmärkt med vägmärke el

ler mark1rj_ngar på körbanan; 

k) hål\J?}.ats en med vägmärke angiven plats för upptagande eller av

lämnande v passagerare; 

1) par];L~ring uppställning av fordon med eller utan förare, dock ej 

kortvarig 1ppställning av fordon för på- eller avstigning eller för 

annat tilliilligt ändamål; 

rn) park~~ingspla ts för parkering utmärkt del eller område av vägen; 

S8J11t 

8 §. 
1. Vägtrafikant skall i god tid lämna fri väg för utryckningsfordon~ 

när dess föra~·e avger i särskilda bestämmelser föreskrivna ljud- och 

ljussignaler. ::'örare av fordon skall omedelbart föra fordonet till si

dan av vägen oc:1 stanna, om det är av nöden. Utryckningsfordons rätt 

till fri passa&E befriar icke dess förare från att iakttaga av förhål

landena påkallsd försiktighet. 

3. Utryckningsfcrdon samt buss och mjölktransportbil i regelbunden 

tur ägd riitt att överskrida färjled före andra fordon. 
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10 §. 
Den? som icke har erforderligt körkort, icke uppnått föreskriven 

ålder eller som av sjukdom, trötthet eller annat skäl är därtill olämp

lig eller som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, må 

icke framföra fordon. Ej heller må någon överlåta fordon åt sådan per-

son för framförande. 

14 §. 

2. F'inne s på körbanshälft eller enkelriktad körbana plats för två 

eller flera fordon i bredd? skall fordon utan att onödigtvis byta kör

fält i allmänhet köra i det fria körfält, som är mest till höger. Lång

sammare fordon sl;:ola köra i det körfält 9 som är ytterst till höger, och 

må de använda andra körfält endast för omkörning och gruppering. Byte 

av körfält må ej ske på område med vägmärken, som angiva gruppering, 

ej heller eljest på sådant sätt att därav uppstår fara för den övriga 

trafiken. 

16 §. 
- -

7. Omkörning är särskilt förbjuden, när mötande fordon närmar sig, 

på smalt ställe av körbanan och i korsning samt när sikten är begrän

sad av kurva eller backkrön eller EcV annan ors8-k ävensnm rf'i Rm~l 011 nT' 

svag bro och i brant utförsväg samt även annoi·;:;tä<'les, där fara kan hv 

ta på grund av terrängens art eller oms ti=inflj_gheterna i övrigt så ock 

där omkörning är förbjuden genom vägmärke eller där detta förutsätter 

överskridande av spärrlinje. Omkörning är dock tillåten, om fara erLPr 

olägenhet icke föranledes därav 9 v1c1 gruppering före korsning samt i 

korsning under iakttagande av vnd om körning i dessa fall i övrigt är 

föreskrivet 9 försåvitt omkörningen krn1 äga rum utan byte av körfält 

och utan att körbanans mittlinje överskrides. Fordon som stannat för 

skyddsväg eller korBnin? må dock j_cke omköras utan att den omkörande 

stannar och försäkrar sig därom att omkörningen icke medför risk för 

andra vägtrafikanter. Stannande är dock icke obligatoriskt, Olll- mella,n 

et körfälti som upptages av fordon som stannaty och det som användes 

det ornkörande fordonet finnes en refuge. 

17 §. 

5. Fordon som kommer från enskild väg 9 enskilt område, gårdsplan? 

Parkeringsp1ats 9 från ett för stannande reserverat område eller med 

dem jämförlig plats till allmän vC:t.g eller gata 9 skall stanna och väja 
den som färdas längs den allrniinna vägen eller gatan. Likaså skall 
som ämnar svänga från allmän vi:i,e; eller gata, till dylik plats väja 
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varje annan vägtrafikant. 

18 §. 

1. Fordon skall på väg stannas eller parkeras endast på högra sid8.J'.1 

i l{örriktningen. På väg med enkelriktad trafik är det do ek tillåtet 

att stanna eller parkera fordon även på vänstra sidan. Fordon skall 

stannas och parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i 

vägens längdriktnj_ng. Såvida vägförhållandena det medgiva, skall par

kering ske utanför körbanan. Vid stannande eller parkering på parke~ 

ringsplats, som är belägen utanför tättbebyggt område ~omedelbar an

slutning till väg? skall om möjligt parkeringsplats till höger i kör

riktningen begagnas. Likaså må fordon som forS.ar mjölk med iakttagande 

av särskild försiktighet för lastning eller lossning på landsbygden 

stannas intill mjölkbord på vänstra sidan av körbanan. Sådant stannan

de är dock icke tillåtet på annan plats än utanför körbanan på sådan 

väg 1 som enligt vägmärke är förkörsberättigad. 

2. Fordon må icke stannas eller parkeras på sådan plats eller så 9 

att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störes. 

3. Fordon må icke stannas eller parkeras: 

a) på skyddsväg eller på kors011de cykelbana eller inom ett avstånd 

av fem meter före skyddsvägen eller cykelbanan i körriktningen; 

b) i korsning eller inom ett avstånd av fem meter från korsande 
körbanas närmaste ytterkant; 

c) på sådant sätt att vägmärke eller trafiksignal skymmes; 
cl) i vägport eller tunnel; 

e) på backkrön eller i kurva, där sikten är skymd, eller nära sådana; 

f) där körbanan före vägkorsning är delad i körfält genom spärrlin

je eller grupperingsmärken, ej heller så nära sådan spärrlinje eller 

sådant märke, att inkörning i rätt körfält försvåras; 

g) om avgift icke erlagts, på parkeringsplats eller -område, för 
vars användning avgift fastställts; 

h) där spärrlinje finnes, om avståndet mellan fordonet och linjen 

är mindre än tre meter, såvitt iclrn en streckad linje löper mellan for

donet och spärrlinjen, förutsatt att stannande icke är förbjudet en
ligt e) punkten; 

i) där vägmärke anger förbud mot omkörning. 

4. Fordon må icke parkeras~ 

a) på en genom vägmarkering angiven sträcka på vardera sidan om väg

märke, som anger hållplats för buss eller? såframt markering saknas, 
inom tolv meter på vardera sidan orn vägmärket; 

b) framför infart till fastighet eller eljest så, att trafik med 

fordon till eller från fastigheten väsentligt försvåras; 
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c) bredvid annat fordon än tvåhjulig cykel eller moped eller två

hjulig motorcykel utan sidovagn, vilket stannats längs körbanans kant; 

d) så att det hindrar tillträde till annat fordon eller så att detta 

ej kan fi:iras från platsen; 

e) på gång- eller cykelbana, ej heller på bro; 

f) på taxistation; 
g) vid mjölkbord eller i dess omedelbara närhet; 

h) invid markerad parkeringsplats eller på markerad parkeringsplats 

så? att en del av fordonet står utanför den för varje fordon markerade 

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

synnerliga skäl. Där parkeringsförbud enligt vägmärke gäller må fordon, 

såvitt icke stadgandena i 4 mom. förbjuda det, tillfälligt parkeras för 

lastning och lossning. I sådant syfte må fordon likaså, då iQk:ttagandet 

av övriga s tadganden i 2, 3 och 4 mom. och tvingande skäl det påkalla, 

tillfälligt parkeras på taxistation samt mediakttagande av särskild för
siktighet även på gångbana och cykelbana? om det kan ske utan att skada 

vägen och utan att oskäligt hindra trafiken. Vid parkering på taxista
tion, gångbana eller cykelbana s1call föraren hålla sig i fordonets när

het och vid behov omedelbart flytta fordonet ti 11 sådan plats, där det 

icke utgör hinder för övrig trafik. 

6. När fordon stannats eller parkerats? skall föraren vidtaga sådana 
åtgärder? att fordonet icke kan komma i rörelse av sig självt. På- och 

avstigning eller på- och avlastning får ej ske på sådant sätt, att därav 
följer fara eller onödig olägenhet. 

7. Stadgandena i denna paragrafs 1, 3 och 4 mom. gälla ej, om annat 

angivits med vägmärke eller markering på körbana. 

8. Polismyndighet har befogenhet att på synnerliga skäl tillfälligt 

utfärda från stadgandena i denna paragraf avvikande föreskrifter. For

don som användes av polis ·eller annan trafikövervakare och utrycknings

fordon i brådskBnde uppdrag samt vägrnaskin och fordon som användes för 
arbete på väg må även, då uppdragets utförande det kräver, tillfälligt 

stannas elle~ parkeras i strid med dessa stadganden, likväl under för
utsättning, att detta icke uppenbart medför risk för trafiken. Svårt 

~6relsehindrad må likaledes parkera sitt fordon~ som är försett med 

av polis bestyrkt invalidkännetecken inom gränserna för det av poli

sen utfärdade tillståndet, på plats, där parkering är förbjuden eller 

begränsad genom vägmärke, likväl på villkor att stadgandena i 4 mom. 
· Cke ställa · hind.er. Medför parkering uppenbar olägenhet, skall f ordo

et på uppmaning av polis flyttas till av denne anvisad lämplig plats. 



-8-

9. Fordon som uppenbart utgör hinder för väghållning må, om föraren 

icke anträffas, på åtgärd av väghållaren flyttas till närmaste lämpliga 
plats. Om flyttning av felparkerat fordon stadgas särskilt. 

18a §. 
1. Har fordon på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande 

orsak blivit stående på plats 1 där stannande eller parkering är för
bjuden, skall föraren se till att fordonet snarast flyttas till lämp

lig plats. 
2. Har annat motordrivet fordon än moped eller tvåhjulig motorcykel 

utan sidov~gn eller har släpfordon till följd av olyckshändelse, motor
fel eller liknande orsak blivit stående på körbana utanför tättbebyggt 
område på plats, där det enligt 18 § 2 mom., 3 mom. punkt d) eller e) är 
förbjudet, att stanna eller parkera skall föraren, om fordonet icke 
genast kan flyttas till lämplig plats, på vägen sätta ut för fordonet 
eventuellt föreskriven särskild varningsanordning samt vid behov vidta

ga även annan åtgärd i syfte att varna övriga ·vägtrafikanter. Om for
don, som skall vara utrustat med särskild varningsanordning, eljest 
1farkeras på körbana utanför tättbebyggt område och ljus- eller väder.:... 

leksförhållandena eller andra omständigheter försvåra möjligheterna att 
i tid se fordonet, skall föraren so till att varningsanordningen sättes 
ut på vägen. Anorclning, som avses i detta moment, skall placeras så, 
att andra förare varnas i god tid. 

20 §. 
1. Under mörker eller skymning eller när sikten på grund av dimma, 

regn eller snöfall eller av annan sådan orsak är be gräns ad, skola vid 
framförande av motorfordon, motordrivna anordningar och släpfordon 
användas särskilt föreskrivna när- eller fjärrljus, och härvid skall 

tillses, att föreskrivna reflexanordningar äro rena och eljest funk
tionsdu'c;liga. Parkeringsljus må vid körning i dimma eller regn eller 
Under motsvarande förhållanden icke användas i stället för närljus, ej 

heller under mörker eller skymning annorstädes än inom tättbebyggt om
råde9 där belysningen är tillräcklig. Landskapsstyrelsen må bestämma, 
att ovan nämnda bestämmelser om belysning och reflexanordningar skola 
iakttagas under viss tid av året~ oberoende av om nedsatt sikt är för 
handen, utanför tättbebyggt område. 

21 §. 
Personer eller gods må icke placeras så i fordon, att olägenhet eller 

fara uppstår för vägtrafikanter eller så~ att fordonets förare hindras, 
j heller så 9 att gods kan ~alla av eller släpa på vägen eller eljest 
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skada vägen eller anordningar på densamma . 

23 §~ 
3. Landskapsstyrelsen må för viss tid utfärda bestämmelser om allmän 

I 
hastighetsbegränsning om minst 90 km/h för andra än i 1 och 2 mom. 

nämnda fordon . 

30 §. 

För överträdelse av förbud och begränsningar beträffande stannande 
och parkering av fordon dömes till straff endast om parkeringsfelet 
medfört eller kunnat medföra allvarlig fara eller olägenhet. Eljest 
förelägges för felet parkeringsbot på sätt därom är särskilt stadgat. 

Denna l ag träder i kraft den 1 maj 1971 , dock så att 2 § f) punkten 
träder i kraft den 1 juli 1971 och att fordon som på landsbygden forslar 
mjölk till den 31 augusti 1971 nii, i:.lod iskttagn.n~e av s iirskild försikti ghe t 
stannas intill mj ölkbord på vänstra sidan av även sådan väg, som enligt 
vägmärke ä r förkörsperättigad . 

Mariehamn, den 9 november 1970 . 

Pä l~:z40:;;;s vägnar : i 
Vicelanträd r alar ! r önb(jg \ ~v 

lagberedningss ekreterare Sune CarlS~ 
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