
)t. nr 4/1969. 
FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 1/1969-

70 nrnd anledning av landstingsmannen Sven 
Lembergs hemställningsmotion angående 

uppdrag för landskapsstyrelsen att i fort
sättningen l å ta förse permanentbelagda 

landsvägar me d kantmarkering och med per

manentbelagd vägren. 

Med anledning av ovannäEmda motion, varöver Lands tinget inbegärt ut

kottets utlåtande, f å r utskottet, som i ärendet hört lantrådet Martin 

saksson, vägingenjör Anders Lindholm och trafikinspektör Ulf Lillie 

ä rmed vördsamt anföra följande~ 

De nuvarande permanentbelagda landsvi:igarnas bredd uppgår enligt upp

ift av vägingenjören till omkring sex meter. Då dikesslänten börjar i 

irekt anslutning till den permanentbelagda körbanan skulle en kant

arkering av de nuvarande perrnanentbelagda vägarna komma att ske i o

.edelbar närhet till dikesslänten, s åvida vä gen icke samtidigt skulle 

·reddas och förses med tillräckligt bred vägren på varje sida. Perma

.entbeläggning av 'Vägrenen skulle naturligtvis förutsätta sa1illlla bredd 

'ör att ge nödigt utrymme för fotgängare och cyklister. En breddning 

•V vägen försvåras bland annat därigenom att ny vägmark måste inlösa s. 

Däremot skulle kantmarkering av vägen utan att den samtidigt förses 

ied tillräckligt breda vägrenar enligt såväl trafikinspektörens som väg

_ngenjörens samstärntliga uppfattning leda till en ökad risk för mörker

)lyckor, då bilisterna under körning vid nedsatt sikt med stor sannolik-

1e t skulle frrunföra bilen l ängs markeringslinjen invid körbanans högra 

(ant medan vägrenen på yttre sidan av markeringslinj en icke skulle vara 

:ramkomlig för fotgängare och cyklister. 

Vid planeringen av den nya landsvägen mell an JVIariehaun och Godby har 

rägavdelningen tänkt sig en vägbredd om nio meter varav körbanan upptar 

3ju E18 ter och vardera vägrenen en meter . 

Utskottet anser att l andskapsstyrels en vid planering av nya större 

landsvägar eller ombyggnad av befintliga permanentbelag~a vägar skulle 

beakta den trafiksäkerhetstekniska betydelsen av tillräckligt breda väg

renar, då sådana markerade vägrenar otvivelaktigt skulle leda till ökad 

trafiksäkerhet. En kantmarkering av de nuvarande permanentbelagda vägar

na omfattar utskottet däremo t icke då förslaget av en sådana å tgä rd san

nolikt skulle f å mo tsa tt v e rkan. Utskottet anser dock att landskapssty

relsen borde få i uppdrag att undersöka mö jligheterna huruvida de nuva

rande huvudvägarna, s ä rskilt dä r dessa passerar större byar, efterhand 

skulle förses med tillräckligt breda vägrenar för att nöjliggöra kant
markering. 
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Med h ä nvisning till det ovan anförda f år utskottet vördsamt föresl å 

att Landstinget ville hemstä lla att 
11

, 

Mariehamnj den 13 

landskapsstyrelsen vid planering a v hu

vudvägarna bör beakta behovet av för kant

markering tillräckligt breda vägrenar 

samt undersölca mö jligheterna till a tt 

bredda nuvarande permanentbe1agda vägar 

så
1 

att dessa kan förses med kantmarke-

vägnar: 
.... 

' /-

\ =f::f6 ordf örande 

sekrete rare . 

Nä rvarande i utskotte t ~ ordföranden Folke Wo ivalin, viceordföranden 

Harry Lindfors och l edamö terna Bert e l Söderlund 7 Runar Wilen och Georg 

Wideman. 

I· 


