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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1973-74
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till Landstinget med förslag
ti 11 landskap slag angående ändring av landskap slagen om vägtrafik i landlli:apet Åland.
Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannämnda
ramställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört
rafikinspektören Ulf Lillie, notariatschefen Gunnar Jansson, bilolläraren Lars Eriksson och ordföranden i Mariehamns Åkeriförening
enry Söderström, vördsamt anföra följande:
Landstinget behandlade under höstsessionen år 1970 i samband med
dra ändringar av vägtrafiklagen (Ls framst.nr 37/1970) också förslag
rätt för landskapsstyrelsen att påbjuda körljus under viss tid av
et samt utvidgad rätt att påbjuda högsta tillåtna körhastighet. Stora
skottet framhöll i sitt betänkande såsom motivering till den förelagna hernställningsklämrnen: 11 Med beaktande av de erfarenheter, som
åde i landskapet och annorstädes vmmi ts av en allmän hasti ghetsbe}~.ränsning i olycksförebyggande syfte har stora utskottets majoritet--ytterligare hänsyn tagen till den ständigt ökade trafikinten:aiteten funnit det ändamålsenligt att i ett särskilt klämförslag föreis1å att landskaps styrelsen skulle ges i uppdrag att allsidigt låta
frågeställningarna kring införandet av en permanent allmän hastighetsbegränsning i landskapet samt till Lands tinget inkomma med av
ersökningen till äventyrs, påfordrat lagförslag i ä:IJJnet. 11
Sedan Landstinget omfattat stora utskottets förslag gav landskapssen trafiklagkommi tten (trafikinspektör Ulf Lillie, bilskollärare
Lars Eriksson, polismästare Gunnar Jansson och clis~rikiEhefen i Autolförbundet Karl-Erik Sundberg) i uppdrag att verkställa den begärda
utredningen. Konn:aitten överlämnade sitt förslag till landskapsstyrelsen
den 7 mars det ta år. Förslagets innehåll och d E. däröver avgivna u tlåtand ena refereras i landskapsstyrelsens framställning.
Efter överlämnandet nv detta förslag har trafikministeriet i riket
på grund av en den 30 mars detta år i riket utfärdad ändring av vägtrafikförordningen fastställt h2Stighetsbeg:riinsningar för vissa vägar i
de södra delarna av riket. Dessa regleringar avviker från de av londskapets trafiklagskommi tte föreslagna frarnför allt därutinnan att
fartg:riinserna satts till jäJ.Jna tiotal Kornmi tteförslaget avsåg de udda
tiot31 en soi:1 också komni -c ti 11 användning i Sverige, med en bashastighet orn 70 km/h - också den enligt svenslt uönster - såsow allmänt gällande.

171
-2Ef ter det korami tteförslaget överlämnades till landskapsstyr:elsen
r det också fra.JJJ.gått9 att man på de internationella vägtrafiklrnnrenser11a sta:rmar för de jämna tiotalens systemy vilket tydligen
mme:)I;' att i:1edft}J:'a att oan också i Sverige ~om?:~ att övergå till
dan reglering i framtid en. För landskapets del skulle de på landsgden allmänt förekommande ~nr~gräns erna därmed trolige~ bli 80. och
o km/h. Övergång till sådana begränsningar nödvändiggör uppenbarligen
dring av den högsta tillåtna hastigheten f?r buss, specialbil;person'""'.
ch paketbil med slö.pvagn sawt lastbil utan släpvagn eller med brouisörsedd släpvagn till 80 km/h.
De av trafiklagkommi tten före slagna hastighetsgrä.ns ern a om 70 och
o km/h synes vara väl anpassade för landskapets vägnäts nuvarande beaffenhet. Utskottet har likväl ställt sig tveksamt till införande av
essa hastigheter i nuvarande skede~ då en övergång till de jämna tiolen synes vara nära förestående, Å andra sidan är bibe]1ållg.nde av
· 11ande högsta hastighet om 90 km/h enligt :\-an<ff:3kEJ.l?E3 styrelsens fö];'slag
otiverat av det stora antfilet svenska turister i lc:mdskapet och av
;.att en högre gräns icke kB11 rekorn111enderas för oer än en ringa del av
\,:::.,,,'
landskapets huvudvägar. Utskottet här därför funnit 9 att gällande stadsom berättigar landslmpsstyrelsen att också för hela året fasten högsta tillåtna hastighet för alla fordon om 90 km/h 9 tillskan förbli gällande. I riket torde hastighetsbegränsningsbestämserna successivt bli kompletterade under de närmaste åren och i
h;Sverige torde en ändring också vara att eo9tse. J)et är därför enligt
skottets mening skäl att invänta en wera permanent ordning i riket
ch i Sverige förrän per:i:Janenta bestäillillelser införas här.
Frågan om användning av körljus i trafiken under en del av vinterhalvåret var 9 såsom redan nämndes under behandling vid Landstingets
dling av landskaps styrusen s framställning nr 37 /1970 men Oii.1fattaes icke då av Landstinget. Under den Dörkaste delen av året är användning av körljus påkallat för att en bil eller ett annat motorfordon
~kall synas på långt håll. Med allmän hastighetsbegränsning har måhända
stadgandet icke så stor betydelse i andra frul än de 9 då fordon nalkas
en huvudväg frår: sidnn. I vissa fall kan dock också iLlötande fordon på
huvudväg synas bättre 9 t. ex. då sol;c:n står lågt och därigenom bländar
förare. Då det har blivit allt vanligare att fordon använder körljus
Under de wörkaste månaderna hela dagen är det också riskabelt on något
trafiken kör utan ljus. Genon iiill:Jiga eller frost.belagda rutor 9
so11 icke helt kan undvikas, syns också ett fordon med påkopplad belysning mycket bättre.
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Utskottet har därför omfattat land13kati13styrelsens förslag i princip
den:PEJ, ·p-µr:ik~~ ~:iJcyä+ aµser utskot;-pet a:tt 1.llJ.dantaget för tätt bebyggområden i ~e~ta samrJanhang kan l.lteslutas. I landskapet finns visseren utöver MarieharJn ett an~a+ tätt bebyggda ooråden på landsorten,
n då gränserna för dem är myc~et relativa är det omöjligt att bestäovar en bestäI:'.llJlelse blir gällande oo undantaget bibehålls. I 20 §
'
adgas också sedan tidigare, att parkeringsljus får använd as vid_ körng inofil tätt bebyggt område "där belysningen är till:t:'äQklig". Sådan
lysning kan måhända finnas på några ko:r:tape gatuavsnitt i Mariehamn,
n de är i detta sommanhang utan pr8kti::;ik betydelse. Utskottet har
för uteslutit undantagen för tätt bebyggt område. Körljus, vilket
nebär fjärr- eller närljus, bör alltså användas överallt i landskapet
er, den tid ·r)landskapsstyrelsen finner nödigt :före skri va. Dessa tidsrioder borde bli desaE1ma f:rån år till år, men då man tillsvidare exrimenterar på detta område i r~ket c>C?h cl.å .i'ilan i Sverige veterligen
µu inte påbjudit användande av kör ljus under någon tid av året dygnet
m, anser utskottet att landskapsstyrelsen bör berEi_ttigas att faststäl-tiden f:rån år till år.
Utskottet omfattar förslaget om att ;r!;iti;;en att bestämma om hastig-·
tsbegränsningar inom Mariehamns område skall tillkomma landskapsstyelsen. På de vägar, som närmast är underkastade särskild prövning i
etta fall, är landskaps styrelsen för det· mesta väghållare. Utskottet
den. gäliande begränsningen ou 50 km/h i innerstaden
l3nl bibehållas och möjligen utsträckas till sådana delar av stadens
;~område, där det på grund av ökad trafik eller ny bebyggelse är påkallat.
}Utskottet förutsätter också~ att ls.ndskapsstyrelsen enligt allwän kutym
inbegär stadsmyndigheternas utlåtande innan beslut i dessa f :rågor fatt as.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget E1åtte antaga lagförslaget sålydand e:
L a n d s k a p s 1 a g
ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland.
.

,.

I enlighet med Lmdstingets beslut upphäves 35 § 3 mom. landskapslagen den 10 april 1958 om vägtrafik i landskapet Åland (8/58) sawt
Wdras 20 § 1 mora. och 35 § 1 mom. av dessa lagruIJ 20 § 1 :r::.101:1. sådant
... det lyder i landskap slagen den 15 april 1966 (4/66) (utesl.) såsom
följer:
20 §.
I mörker eller skywning eller när sikten på grund av dimma, regn
eller snöfall eller av annan sådan orsak är begränsad sru::it (utesl ·)

1/J
-4ä,ven under annan, av landskapsstyms en särskilt bestämd tid, skall
id framförande av motorfordon, motordrivna anordningar och slä:pfo;J:q9n
1
användas särskilt föreskrivna när- eller fjär r ljus och tillses, att
föreskrivna reflexanordningar är rena och även eljest fun k tions dugliga .
EndasJ parkeringsljus får v id körning icke användas. (Utesl.)

--

35 §.
(Såsom i landskaps styrelsens förslag).
Denna lag träder i kraft den 1 -, aj 1974.
Mari ebamn , den 10

Närvarancl:e i U:tskottet:ordföranden Dahlman, viceordföranden Olof
Jansson ~ram t le daruötern a Beng tz, Salmen och Sund bl om.

