
1980-81 Lt - Lagmot. nr 11 - Lu. 

LAGUTSKOTTETS BETANKANDE nr 11/1980-81 med an

leclnjng av ltm Sune Carlssons m.fl. lagmotion 

med förslag till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om vägtrafik i landskapet 

JUand. 

Landstinget har över ovan nämnda lagmotion inbegärt lagutskottets utlåtande. 

Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört trafikinspektören Ulf 

Lillie och ledamoten av trafiklagskommitten Karl-Erik Sundberg, vördsamt an

föra följ .:mde. 

Utskottet har under ärendets behandling erfarit att, såsom motionärerna föreslår, 

motorfordons tillåtna hastighet bör vara begränsad till högst 50 km/h på väg

sträckor diir varningsmärket "118. Barn" är uppsatt. Sättet på vilket motionens 
skulle 

syftemiil ;förverkligas har dock inte omfattats av utskottet. Motionärernas för-

slag sk1Jl1c nämligen leda till att ett varningsmärke erhöll status av ett för

budsmärke och detta skulle stå i strid med indelningen av vägmärkena i land

skapsförordningen om vägmärken (62/73) som bygger på internationella överens

kommelser inom området. 

I syfte ;ttt uppnil <len av motionärerna avsedda hastighetsbegränsningen förcsLlr 

utskottet att den föreslagna 23a § skulle erhålla en sådan lydelse att det 

skulle iU igga landskaps styrelsen att tillse att motorfordons hastighet, på vfig

sträcka som avgränsats genom vägmärken utvisande varning för barn, är be

gränsad till högst SO km/h. Detta kunde lämpligen förverkligas genom att land

skapsstyrelsen förutom varningsmärket "Barn" även uppsätter ett förbudsmärke 

angivande fordons högsta tillåtna hastighet. 

Ändringen av liJgförslagets 23 § 1 mom. föreslås i syfte att uppnå överens

stfimmelse med momentet i dess nuvarande lydelse, dock så att den av motionä

rerna föreslagna hänvisningen till 23a G skulle införas. Dessutom har lagens 

ingress korrigerats. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

L a n d s k a p s l a g 

angående iindring av lanclskapslagen om vägtrafik i landskapet Aland. 

I enljghet med landstingets beslut 

ändras_ 23 § 1 mom. landskapslagen ~en_ 10 api:-il 1958 om vägtrafik i land-
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skapet Aland (8{S8) sådant_ de~.b.:der i_l.~S~§!:gen_.~~i~D.~El._~961_ 
( 4 7 /68) samt 

fogas till lagen en ny 23a § som följer: 

23 §. 
1. Motorfordons högsta tillåtna körhastighct är, om inte av 23a cl! er 35 § § 

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 utan släpvagn eller med släpvagn som är 

försedd med bromsar; 

SO km/h för lastbil med släpvagn som inte är försedd med bromsar, för motor

cykel med släpvagn samt för fordon som bogserar annat fordon om inte lägre 

hastighet är föreskriven för dragfordonet; 

40 km/h för moped; 

30 km/h för traktor och motorredskap med eller utan släpvagn, samt 

20 km/h för fordon och fordonskombination försedd med band av järn eller 

hjul av annat slag än luftringar. 

23a §. 

På vägsträcka som avgränsats genom vägmärken utvisande varning för barn 

skall landskapsstyrelsen begränsa motorfordons högsta tillåtna hastighet 
så att den inte överstiger SO km/h. 

Mariehamn den 10 december 1980. 

På lagutskottets vägnar: 

Erik Berg 

viceordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: viceordföranden Berg, ledamöterna Eriksson och Lindfors 

samt ersättarna A.Häggblom och Jansson. 


