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FlNANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 8/ 1985-86 med anledning av hm. 

Roger Nordlunds hemställningstnoti.0:1 

till landskapsstyrelsen om utredning av 

möjligheterna att anlägga en drag

racing- och halkövningsbana på land

skapets marker. 

Landstinget har den 25 november 1985 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört ordföranden i Motorklubben Härman 

Jan Danielsson och trafikinspe'<ti:kr~n Ulf Ul!ie, får med anledning härav anföra 

följande. 

I motionen redogörs för den verksamhet som Motorklubben Härman bedriver och 

det konstateras att dragracingtävlingar redan ordnats på Åland, men under 

provisoriska former eftersom det inte finns någon lämplig bana för ändamålet. 

Motionären dllS<~r det finnas behov av en dragracingbana i landskapet och säger att 

den också skulle kunna användas för halkövningskörning. En dragrdcingbana skulle 

även kunna locka publik från omkringliggande områden. 

l\1otorklubben Hårman har hittills anordnat sju drag- och streetracingtävlingar på 

Åland. Klubbens medlemmar sysslar dock i största utsträckning med streetracing, 

efter som det för att kunna delta i dragracing förutsätts att man har en för 

ändamålet specialbyggd bil, medan streetracing försiggår rned standardvagnar. För 

närvarande finns endast ett mycket litet antal dragracingbilar på Åland. Vid 

tävlingar i landskapet har hittills vanliga landsvägar stängts av, men om större 

tävlingar, som t.ex. deltävlingar i mästerskap skall kunna arrangeras här förutsätts 

det en permanent bana. En sädan bana måste ha en asfaltyta som är 700-900 meter 

lång. Banan går att använda för både drag- och streetracing. I sammanhanget kan 

nämnas att det i Finland inte finns någon sådan bana och endast en i Sverige. På 

flera platser används dock landningsbanorna på flygfält, vilket .inte är möjligt på 

Mariehamns flygplats eftersom det är nödflygfält. 

I motionen sägs att en dragracingbana skulle vara lämplig att använda för 

halkövningskörning. Utskottet vill här hänvisa till förslaget till fjärde tillägg till 

1985 års ordinarie årsstat (framst.nr 11/1985-86), där anslag upptagits för inköp av 

en fordonsbärande anordning för halksimulering. För att kunna använda halksi

mulator krävs betydligt mindre utrymme än vad som är fallet om man skulle 
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anlägga en särskild halkövningsbana enligt traditionellt mönster. Även i övrigt 

gäller olika förutsättningar för en dragracingbana och den bana som är lämplig att 

anv;\11<la för övningskörning med halksimulator. Vid en dragradngbana måste det 

finnas plats för uppställning av tävlingsbilarna, parkeringsplatser för publiken och i 

ett senare skede kanske även läktare, däremot behöver banan inte nödvändigtvis 

vara centralt belägen. En halkövningsbana bör placeras i nära anslutning till staden 

om den på ett effektivt sätt skall kunna användas i körkortsutbildningen och om 

undervisningen eventuellt skall kunna göras obligatorisk. För halkövningsbanan 

krävs dessutom vissa lokaler med bl.a. personalutrymmen. 

På grund av att halkövningsbanan bör vara placerad i närheten av staden anser 

finansutskottet det bli svårt att kombinera de två verksamheterna till en gemen

sam bana. Utskottet konstaterar dock samtidigt att slutgiltig ställning till en 

kombinerad bana bör kunna tas i samband med att landskapsstyrelsen behandlar 

frågan om lämplig plats för halksimulatorn (Fu.bet.nr 3/ 1985-86). 

Mot beslutet har viceordföranden Olof Jansson och ledamoten Lundberg anmält 

avvikande åsikt eftersom han anser att motionen borde ha godkänts. 

Med hänvisning till det d11förda föreslår utskottet 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsrnotion nr 2/ 1985-86. 

Mariehamn den 9 januari 1986. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, 

viceordföranden Olof Jansson, ledamöterna Lundberg och Sundb101n samt ersätta

ren Sundback. 




