
1987-88 Lt - Hcmst.mot. nr 26 - Lu 
""""'!:"W%m.l@!1Rz:""'1iM1i::'i_w~~ 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

23/1987-88 med anledning av ltm Bert 

Häggbloms h<'mställningsmotion till 

landskapsstyrelscn om utplacering av 

markeringspålar längs huvudvägarna. 

Landstinget har den 25 november 1987 inbcgärt lagutskottets yttrande över 

motionen. Med anledning härav får utskottet, som hört övervägmästaren Curt Bjon 

och trafiksäkerhetskonsulcntcn Carola Wahlfors, vördsamt anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle- vidta åtgärder för att utplacera 

markcringspålar längs huvudvägarna i landskapet. Marh.cringspålarna, som borde 

vara försedda med reflexer och speglar, skulle enligt motionären öka trafiksäker

heten och minska antalet viltolyckor. 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrclscns trafikavdelning sedan C'n tid studerat 

utformning och erfarenheter av olika typer av markeringspälar som används i riket 

och i Sverige. Pålarna anses framför allt underlätta bilisternas orientering vid 

mörkerkörning och markerar därtill avfarter från huvudvägarna. Deras betydelse 

som skydd mot viltolyckor anses däremot ringa. Vintertid skulle dylika markc

ringspålar ersätta de plogningskäppar som nu uppsätts. Markcringspålar utsätts i 

allmänhet med ca 50 meters mellanrum och pålarna har en höjd över markytan om 

minst 110 cm. Kostnaderna för att uppsätta markcringspålar beräknas till ca 5.000 

mark/km, varför en utplacering av markeringspålar längs landskapets huvudvägnät 

skulle kosta ca 500.000 mark. En sådan utgift kunde, om systemet tas i bruk1 

fördelas på flera år. 

Utskottet konstaterar att s.k. markerings- eller kantpålar såväl i riket som 

Sverige börjat komma i allmän användning och där visat sig ha positiva effekter för 

trafiksäkerheten även fastän de inte> skyddar mot viltolyckor. Också betydelsen av 

s.k. viltspeglar är för övrigt numera omstridd. Med tanke på den nytta de särskilda 

markcringspålarna förefaller medföra finns det orsak att överväga att ta i bruk 

systemet också på Aland. Eftersom utskottc:t erfarit att frågan redan bereds inom 

landskapsförvaltningen erfordras dock inte i detta skC'dc någon hemställan i ärendet 

frän landstingets sida. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte förkasta hcm

ställningsmotionen nr 26/ 1987-88. 
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Mariehamn den 30 september 1988 

På lagutskottets vägnar: 

Gunncvi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

s<>kreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf. 


