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LAGVTSKOTTETS betänkande N2 19/1965 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag angåen

de ändring av landskapslagen om vägtrafik i 
landskapet Åland (m 28/1965). 

Förenämnda framställning; varöver landstinget inbeg.ärt lagutskottets 

utlåtandet h.ar utskottet behandlat och fär för landstinge't vörd~ammast 
framhålla följande: 

Syft~mälet med den föreslagna lagändringen är att eftersträva enhet
lighet mellan rikets ·.och lan'dskap.ets trafikbestämmelser, och då rikets 

vägtrafiklag och ~f örördning nu i vissa. avseenden ändrats och komplet
terats, är det skäl att i trafikanternas intresse införa motsvarande 
bestämmeläer i landskapet. Detta med så mycket större skäl söm ahdrings
förslaget innehåller påtagliga förbättringar. 

:t sak har utskottet omfattat förslaget oför'äncirat, men i formellt 
och redaktionellt avseend'e för'esi.äs föl ·jtmde rättelser. 

91 § rgom~ . ?~ Den sista råden i momentet har ändrats till "vederbö
rande väg- 'eller pol ismyndighet 11

• 

2J,.,§ , Enligt detaljmotiveringen har mom. 1 omred i gerats för att 
uppnå större klarhet, Ut skottet anser likväl icke, att större klarhet 

verkligen vunnits genom omredigeringen. Momentet har uppdelats .i punk
terna a) och b) 1 av vilka punkt a) avser fordon utan släpvagn eller 

eläpanordning och punkt b) fordon, till vilka kopplats släpfordon. Så
vitt utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Sundman 1 kunnat fin
na, blir resultatet av omredigeringen visserligen det med ändringsför
~laget avsedda, men det blir svårbegripligt, ty man måste härleda sig 
till begränsad hastighet för vissa slag av motorfordon t.ex~ lastbil 
med tillkopplad släpvagn med bromsar. Utskottet, som icke heller omfat
tar riksförordningens pä fordonens art baserade uppställning~ har sökt 
finna en lyckligare avfattning, varvid utskottet utgått frän de begrän
sade körhastigheterna, ty det är ju just körhastigheten det är fråga om. 

Utskottet, som sålunda i sak omfattar ändringsförslaget, får därför 
för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville godkänna detsamma, dock 
sålunda, att ovannämnda ändring införes i 9 § 
2 mom. samt att 23 §erhåller följande lydelse: 

"23 §. 
1. Högsta tillåtna körhastigheten är, såvitt annat icke följer av 

35 §: 

10 km/h för buss, last-, paket- och specialbil samt för buss, person-, 
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:pake t- och specialbil med tillkopp.lad släpvagn, som är försedd med 

bromsar; 
.z_o km/h för lastbil med släpvagn, som icke är försedd med bromsar, 

för motorcykel med släpvagn och för fordon, som bogserar annat fordon, 

om högre hastighet annars är tillåten för dragfordonet; 

40 km/h för mope.d; 

30 km/h för traktor och motorredskap med eller utan s·läpvagn; samt 

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

järn eller hjul av annat slag än luftringar. 

2. Högsta tillåtna hastigheten för fordon med tillkopplad släpanord-

ning är densamma som när motsvarande släpvagn är tillkopplad. 

3. Utöver vad --------- (3 mom) -~--~--- nämnda motorfordon. 
4. Hastighetsbegränsningarna beröra------ (4 mom.) ------ av tra

fiken." 
Mariehamn den 17 november 1965. 
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