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LAGUTSKO.TTETS betänkande NQ 14/1950• med anled"
ning...,av lan/1 skapsnämnnens framstäl lning t i 11
J.lanr'1 s lanr'l sting men försla g ti 11 landskap slag

NQ 14/1950.
- · -'*""*::

<

angående allmän trafikstadga för landskapet ÅlanQ

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe ..
gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet, som med landstingets tillstånd sammanträtt efter vintersessionens slut och behandlat ärendet; .
vördsammast framhålla föijandet
Lannskapets nu~ällanne vägtrafikstadga av den 8 juli 1931 har under
årens lopp tätt väl fyllt sin uppgift. Tillkomsten av landskaps lagen den
5 april 1949 om trafik med motorfordon i landskapet Åland nödvändiggör
emellertid,. att vägtrafikstadgan ändras och anpassas efter utgecklingen
på motorfordonstrafikens områa_e. :iLandskapsnämndens initiativ är därför .
motiverat. Det ligger även i sakens natur, att lagstiftningen ifråga
skall följa bestämmelserna i riket.
Från förslaget har utelämnats i gällande vägtrafikstadgas ~ 8 mom. 5
· ingående bestämmelser om trafik med motorcyklar, enär ifrågavarande be..,.
stämme lser enligt uppgift ..~ntagas i . registerböckerna. Ute lämnande t inne bär därför icke någon bris,t. Texten i_, ~ 3 mom. 2 har ko~pletterats med
bestämmelsev 1 som ingå i § 12 mom~ 5 i den gälla~de vägtr~fikstadga-n.
· överhuvuntaget synes lagförslaget. v a ra uttömmanrie och ändamålsenligt ..
ne anmärkningar, som utskottet funnit anle0ning till, hänföra sig främst
till den .s pråkliga utformningen av . lag~exten, som utskottet i . flera av*"'
seenden förtydligat och förbättrat . ·Innebörden av
av själva

ae ssa

ändringar framgå.

text~n

och behöva ingen närma;r'e motivering .
Utskottet får a ä.rför .för land stinget vö;-asammast före slå,
att ..... lan~.stinge t ville godkänna lagför slaget i
~~ljhn~~ - lyaelse:

Lanaskapslag
ang.ående a:l.lmän tra.fikstadga för landskapet ,Åland.
I en1i.ghet med !l.ands landstings be :;i lut stadgas s
1 kap.

Lana skapslagens t illämpn:tns-•
l

~.

Denna landskapslag gäller all trafik på allmän väg, gata och. annan
allmän pia.t,lla så -ocl;!: på is och enskild väg, som allmänt befares,.
2 kap :;.

_Be,stämme lser fö:o samtliga, som f:ärde.s .:f?å_,väg •
.

µ

2~ §~

...

Varje vägfaranne skall iakttaga all r'len omsorg och varsamhet ., som til

~'\

-

oJ.yck~fall

~~

-3-

är av nöden. Han skall taga hänsyn' ti 11 anal'•
som färdas på vägen och aeras trygghet,, som bo eller uppehålla sig vid ·
denna, så ock beakta via väg uppställa.a. trafikmärken, efterkomma polis ..
mans anvisn:tnga-r till trafikens orananae och stanna, så snart polisman

\ \ förekommande av

_.B .är:t--t..l. l.. giver

te c ke n •
3 kap.
3 ~"

Det åligger vägfarande att vid möte med ,annan vägfarande hålla till
höger och tillika i nödig mån sakta farten,
På mjuk eller med lös småsten belagd väg eller vid smutsigt väglag
skall fordons hastighet så nedbringas att andra vägfarande eller fot ...
gängare ej nedstänkas eller skadas av kringflygande sten.
Där körbanans bredd och beskaffenhet aet tillåta, skall högra delen
av väger':!- använaa.s;
- . . .,
1 vägkurva, trafikle ri skor.sning, vir'1 uppstigning på backkrön och anno
stäaes, ,:iär utsikten är skymn, skall vägfaranAe färnas så nära högra vät
kanten som möjligt och, om fordonet är försett med ljud- eller ljussign
anordning, vid behov giva lämplig signal.
Angående avgivande av ljudsignal vid framförande av bil eller annat
motorfordon i Mariehamn och .t ättbefolkat bosät.t ningscentrum på land sbyg•
aen samt~i tättbebyggt område i by staagas i landskapslagen om trafik~
motorf ornon.

§.

.Är vägen så smal, att någondera av de mötande är tvungen att vika

omktrr"e:n~e

s·kall iakttaga särskiln försiktighet vid omkörningen
.
-och f Pr icke återröra sitt foraon till högra siöan av vägen, innan han
:förvissat sig om, att aetta kan ske utan ri.sk eller olägenhet för net
omkörda fordonets · fära. Omkörning vare förbjuden, då mötande fordon är
i annalkande,, samt i vägkorsning, på smal bro, i vägkurva, där u,asikten
.

'

är skymd av träd,, byggnader eller andra dylika hinder, så ock på backkrön
och backsluttning samt i brant utförsbacke och,annorstädes, där till

Bestämmelser för lindra vägfarande än gående•

4

nen

av

från vägen, vike ridande för åkdon, cykel för annat fordon, kärra för
vagn, mindre vagn för större, tomt fordon och fordon med färdande för
lass och mindre lass för större. Vid trång bro vänte den,, som först med
tecken eller tillrop blivit varskodd, tills aen andra kommit övere. .Är V
backe så smal, att passerande på själva vägen icke är möjligt, skall
den, som färdas uppför, antingen stanna nedanför backen eller draga sig
tillbaka till lämpligt möt-esställe. h väg annorstädes så smal, att nå;
dera är tvungen att draga sig· tillbaka, skal 1 den göra ,det, som har den
kortar~ sträckan elJe r eljest bättre ~möjlighet därtill'~

i

5-~·
samma riktning den bakom färdanne företaga omkörnin8

Vill vio färd i
give det medelst ljud- eller ljussignal el ler på annat lämpligt sätt ti
känna. Den framförvarande bör därvid på lämpligt sätt låta förstå, att
signalen uppfattats~ samt vika till höger och sakta fartent så att den
omköranae utan olägenhet kan passera~

följd av terrängens beskaffenhet f~ra kan hota.
Omkörning vare förbjuden, där den ej kan ske utan överskridande av
den för fordonet tillåtna maximihastigheten.
Fordon må ej föras så nära framförvarande fordon att, därest detta
stannas, fara för påkörning är för h1and en.
~tannas

fornon på allmän,trafikleri, skall riet placeras så nära högra

kanten av vägen som möjligt, Under mörker skall fordon, som lämnas stå~
ende på väg, vara försett med belysnings- eller reflexanordningar, som
utsända eller reflektera ljus såväl framåt som bakåt~
- Fordon må ej stannas, där trafikleden är trång, ej he1ler i kurva elle
:u:ägkorsning eller på backkrön eller backsluttning eller ock annorstädes,
Aär utsikten framåt eller bakåt är skymd•'

7 §.
· Förkörsrätt i trafikledskorsning tillkommer den, som färdas på väg
eller gata, som av landskapsnämnden eller, i fråga om Mariehamns stadsomw
rooe, på stadsstyrwlsens framställning av magistraten förklarats för hu~
vudlea •· På väg, som leder till huvudled, skall på lämpligt avstånd från
korsningen finnas ett varningsmärke, som angiver korsningen.
Den, som från kommunalväg, byväg eller enskild väg kommer till , landsväg eller från gårdsplan till trafd.kled, skall iakttaga särskild varsamhet och giva företräde åt den, som färdas jå landsvägen eller trafikleden
I andra än i 1 och 2 mom. nämnda fall skall i korsning den vägfarande,
.som har anno.n p.å sin högra - sicJ a, låta denna för st passera kor snihgen 1
aock att maskinf'lri:rret forr'1on äg;er förkörsrätt framom annat fordon.
Där polisman leder trafiken, skall hans teckengivning åtlydas.

8 §.
Vid ändring av färdriktning skall f"drare µiea användning av riktningsvisare, där sådan är föreskriven, eller ann~rs genom utsträckning av
högra eller vänstra handen i god t:i.d angiva" vilken kurs han ämnar taga.
Förare, som ärns.r sakta farten eller stanna,' skall genom att höja hand
eller på anno.t lämpligt sätt i gori tin därom varsko bakom kommande .fordon
Sträcker sig l.a st eller de 1 därav utöver be lysningsanordningen baktill'

'

på, fo:Mol'l'!Pt, skal], på den utakju te.nö.e delens änt'.'1 a vara anbragt ett tyd:""
ligt skönjbQ.'l"t tygatycke eller, när belysningsa.nordning bör v.ar'a tänd,
en lykta eller reflektor 1 som v isa_r rött sken.
Vägfarande bör ovillkorligen stanna sitt fo:rdon och lä.mna passage för
bil, varmed sjuk transporteras, poliab;tl 1 som användes vid färd i bråd ...
skande tjänsteärena.e 1 så ock för bil, som för brandväsendets räkning
användes v~a färn till branoplats; Härviö må på nämnda fordon signalme~_gäll

ton använAas.

Vägfaranfle skall ock lämna likproce ssion fri plats att passera.

Det åligger gående att iakttaga särskild försiktighet vid beträdande
av körbana samt i vägkorsning ar . Gående må ej genom att onödigtvis uppe·l'll:e-?t

:r:orJton.

nå forrion nalkas, skall gåenne~genom att hålla sig så nära

höe?ra kanten av vägen som möjligt lämna fornonet , tillfälle att passera' ~
Vid passe.ra.na.e över körbana skall gående , där .s ärskilt övergångs-

ställe finnes,. använda detta. Annorstädes bör gående i allmänhet passa ....
ra vinkelrätt ö~er körbana.
6 kap.

Särskilda föreskrifter.

4 kapå
Särskild a be st ämme lser för cyklar.

10 ~·

Cykel skall vara försed d med ringklocka eller annan lämplig

s~gnal-

e.ppa.:DIJ.t. itminstone nedre d~len av bakhjulets stänkskärm bör vara vit ..

mnlaA •

vin

cykel.åkning unc1er mörker skall cykeln var.a framtill försedd med
lykta,. s_om. utsänder v:t tt sken.,, .och baktill med reflexanord ning ,, som via
belysning återkastar rött ske n.
Blänaande lj';us, må icke begagnas på väg 1 där tillfredsst ä llande bely s~
ning är . ano:rdnaa 1 eller via möte med annan vägfarande än g rende•

l l ~Två el~er, flere personer må icke färdas på cykel., som. är avsedd för
.en person .."' Dock m·å person, som fyllt sex~on år, medföra ett högst t:io ål'
gammalt . barn, där särskilda anordningar härför vidtagits på cykel?)_,
Det åligger cyklande att hålla båda,fötterna. på pedalerna samt åt.minston.e. ilen ena hanr'len på styrsbAngeti.'~
~-

,

hålla sig på körban.a. . . eller på . annat sätt hindra eller försvåra trafiken,

9 ~-

apparat

1~./'

14 ~:
Den,. som bryter mot de nna landskapslag, straffes med högst femtio
dagsböter.
15 .~ ~
Med avseende å trafik i Mariehamn skola , utom vad i denna landskaps~

lag är stadgat, bestämmelserna i vederbörligen fastställd polisordning
eller trafikstadga lända till efterrättelse, såvitt dessa bes~ämmelser
ej stå i strid med denna landskapslag eller landskapslagen den 5 april
1949 om trafik med motorfordon i landskapet Åland.

16 ~·
Genom denna landskapslag upphäves Ålands landstings beslut om anta ....
ganae av v ägtra.fikstanga för_lanrl skapet i Åland 1 utfärdat den 8 juli 1931~
Mariehamn 0en 26 juni 1950 .

På lagutskottets vägnar;

12 ~.

Cyklanae må ej fä:r a o..s 1 breaa på körbana~ aär aenna är snial el.ler
trafiken

livlig el l er utsikten skymd eller då annat fordon nalkas,

Qykle.nde skall, där cy}t~ l bana .finnes, använda denna,
Cylt,~€ må ej under trafik fa~ta tag i annat fordon eller eljest
~åta

sig

a~agas.

5 kap~
Särs~i lfl 1_a

1

-

;

be st ämme lser f'ö;r 5ående.

13 ~Gående .$kall använda gångbana, där såaan finnes. Finne~ ej glmgbana 1
skall gående använda högra kanten av vägen.
Via möte på gångbana skola de mötande håll~ till höger.
F;i,nnes cykelbana, me·n ej gångbana, skall gående använda cyke lbanan,,

~araniie, i utskottet: Tor Brenning,, ordförande 1 . Herman Me,ttsson,,
Jan.. E'l"ti: Eriksson, Paul Påvals och J .A. Sjöblom;

