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FINA1~BUTSKOTTETS betä nkande nr 12/1972 -

73 med anledning av ltE1 Georg Widemans nL fl . 

hern stä llningsmoti on an gående inrä ttande av 

skyddsvärn på vägsträckningar dä r sådana 

erfordras s&nt ändring av felkonstruerade 

skyddsvä rn 9 s å att de ej utgör fara för 

trafiken . 

JVIed anledning av näYJnda motion 9 v a röver Landstinget inbegärt fi 

nansutskottets betänkande 9 f å r utskottet 9 som i ärendet hört ordföran -

den i landskapets trafiks ä kerhet sn ämnd 9 l änsrådet Rolf Sundman 9 väg

ingenjören Anders Lindholm och trafikinspektören Ulf Lillie 9 vördsamt 

anföra följande ~ 

Finansutskottet har i anslutning till raotionen diskuterat frågor 

rörande trafiks äkerheten i allrnänhet på de åländska vä garna. Utbygg

naden av vägnä tet har under de senaste å ren skett i relativt snabb 

takt. Huvudvikten har dä rvid la gts vid skapande o.v nya vägförbindel

ser och snabbare och förbä ttrade ko~munaiktioner för befolkningen. 

De specifika trafiksäkerhetsfråg orna har vid denna utbyggnad i n ågon 

mån k01:u:oi t i andra hand. Särskilda trafiksä kerhetsfräm jande vägmarke

ringar9 gå ngbanor 9 belysning 9 övergångsstä llen etc. har dock utförts 

i den utsträ ckning som varit u öjli g t . Uppenbart ä r emellertid att 

dessa å tgärder icke ä r tillrä ckliga för att förhindra eller i v äsent 

lig mån ra inska det slag av trafikolyckor 9 so.in de senaste åren intrti f

fat på de å ländska vägarna. 

Trafiksäkerheten p å vä garna ä r ett omfattande problemkmi1plex me d 

rnånga 9 kända s å vä l so m okända 9 faktorer. Tillrä ckliga och riktigt konst .

ruerade skyddsrä cken ä r en å t gä rd bland många för att förbä ttra .tra 

fiks äkerheten. Finansutsk ottet 01l.lf a ttar motion ärernas hemstä llan i 

detta avseende. 

Finansutskottet frågar sig eaellertid or:1 inte å tgärder för förbä tt

ring av traf iksä kerheten och trafi lnnilj ön borde vid tagas redan vid 

planerandet och byg gandet av vä garn a , Vid behandlingen av ä rendet har 

utskottet tagit del av vissa av de undersökningar 9 som den av land

skapets trafiks ä kerhet sn äi;md tillsatta und ersöknin gskol..tmissi onen ut 

fört vid olyckor a v större 0E1fattning under å r 1 972 Saii1 t de slutsatser 

So i11 dä rvid beträffande olycksorsalce rna dragits av ko En:Jissionen, Ett 

grundl äg gande fel beträffande de å ländska huvudv:;i,garna synes vara d eras 

ringa bredd. Då .å l iindska landsvä garna i:-ir byg gda med en körbana Oli1 

6-6 9 3 lne ter. Detta ä r otillrä ckl ig t i många fall L1edför särskilt stor a 

risker för de osk ydda de trafika nte rn a s å sor':i cyk lister 9 fotgä,ngare och 

:J Jpedister. Normal bredd för v ä gar med d en trafikintensitet so r.1 ~u 
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finnes på de å ländska vä garna borde vara c . 7 meter. För att stärka 

den i v äg bredden s .a. s. inbyggda säkerheten borde ytterlig are p å var

dera sidan finnas en ytbelagd vägren ou c. 1 ru eter 9 s å länge icke 

s ärskilda cykel- och gångbanor bygges. Uppenbart ä r att vägbredden 

lir av vä sentlig betydelse för trafiksäkerheten och att t.ex. frågan 

'OlJ. sl~yddsräcken p å utsatta sttillen är ett koDpleLJent i det ta avseende. 

När det gäller de nu använda skyddsräckena har utskottet inhämtat 1 

att varierande systeo och konstruktioner anvä nds i olika l änder. Nå

gon utprovad och allmänt omfattad konstruktion har icke vunnit Bl 1-

uiin användning. Det har dock konstaterats att stålräcken ä r bä ttre 

och säkrare än trti räcken. . .:\ven räckenas konstruktion och placering 

i förhå llande ti 11 vägbanan har betyd el se för trafiksi=i.kerheten. Spe

ciellt viktigt i detta avseende är att tindstyckena ges riktig utfori11-

ning. 

'De skyddsräcken 9 sor,1 nu finnes 9 ä r på fas ta Åland til l hälften el

ler c. 3 kilornetertri.::i räck:en IJJe dan andra h ä lften ä r stå lrä cken.I sktir

gärden finnes c. 5 km vägräcken huvudsakligen utförda i trä och dess

uto L1 finnes där c. 3 km väg so w borde förses rne d skyddsräcken. 

Vägavdelningen avser att vid förnyelse av tidigare träskyddsrä cken 

ersätta dessa ued stå lrä cken . Med förutsatt takt i owbyg gnaderna be

räknas 500 meter skyddsrä cken förny a s varje å r. Felaktigheter i konst

ruktionen och placeringen skulle i saoband me d dessa förnyelser r tit

t a s ti 11. 

Finansutskottet anser att det bland för eslagna åtgä rder i första 

hand är angeläget att de p å fasta Jll and befintliga skyddsräckena för

nyas i snabbare takt än vad sou hittills planerats och utskottet för

u tsQ tter att landskapsstyrelsen vid behandlingen av förslaget till 

årsstat för 1974 beaktar behovet av L1edel för förnyelse och förbätt

ring av skyddsräcken. Likaså borde konstruktionerna av skyddsrä ckena 

ägnas tillräcklig omsor g liksou prövning av ändC10ålsenligheten och 

nödvändigheten av ytterlig are skyddsräcken. 

Med h änvisning till det anförda f å r utskottet vördsamt föresl å 

u :Marl eharm, den 

a tt Landstinget h ernst8. ller hos landskaps
st yrelsen att skyddsräcken inrä ttas p å alla 

de vägsträ ckningar dä r s å dana erfordras soE1t 
att r e dan inrättade skyddsrQcken, vilka 

är så 9 att de icke 

fnra för trafiken. 
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ts vägnar: 

vHenrik Gustafsson 
sekret e rare. 

viceordföranden Eloe r 
och Lundqvist. 


