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STORA UTSKOTT~TS BETÄNKANDE nr 14/1974-75 
med anledning av landskapsstyrelsens fram
ställning till Landstinget med förslag till 
landskapslag angående ändring av landskaps
lagen om vägtrafik i landskapet Åland. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

6/1974-75. 
Stora utskottet, som i ärendet hört trnfikinspektören Ulf Lillie, 

t.f.länsmännen, Björn Andersson i Jomala distrikt och Rudolf Nordin 
i Sunds distrikt, överläkaren Melker Joh::msson och lagberednings .... 
sekreteraren Christer Jansson, har ingående dryftat lagförs1:'1get, 
framförallt ägnat stort intresse åt frågan om ett obligntoriskt bruk 
av bilbälte och likaså obligatoriskt användnnde nv skyddshjälm vid 
färd på motorcykel och moped. Av de uttal:mden som gjorts av de sak
kunniga, som utskottet hört, liksom också av det statistiska materi2l 
som utskottet fått ta del av, framgår det skäligen kl.'.lrt att ifråga..:. 
varande skyddsåtgärder är ägnade att i betydande grad förebygga och 
mildra personskador i trafikolyckör, 

År 197 4 ~ som var ett dystert år på Åland i förvarnnde hä11see~1de ~ 
inträffade härstädes 140 fall nv personskado. i trafikolyckor, därttv 
10 med dödlig utgång. I några av dessa skulle otvivelaktigt bilbälte 
hn medfört mindre skador, och möjligen i någon ~ dödsolyckorna, Qtt 
den skadade skulle ha överlevat. I ett av fallen, där bilens tak 
trycktes ned i höjd med kylarplåt och karosseri, skulle föraren där
emot med säkerhet ha skadats till döds, om h:m icke i olyckcm skulle 
ha kastLlts ur bilen. I åtminstone en av dödsolyckorna 1974 med moped 
skulle skyddshjälm troligen ha medfört att den skadade hade överlevat, 

Det är tveksamt huruvida man av ett så begränsat material kQn görQ 
någr::i generell2 konklusioner - ett flert'J.l ?i.V dessa år 1974 på Åland 
inträffade olyckor var av speciell art, där tillfälligheter spel'."lt c~v

görande roll. Men det är obestridligt, att i de stater, där obligato
riskt bilbälte införts en väsertlig nedgång av o.nto.let dödsf::i.11 och 
svåra personskador i trafiken har kunnat noteras i st2tistiken, och 
därur bör rnnn kunna dra 3.llmängiltiga sluts2tser om dessa skyudsåt
gärders gagnelighet. 

Det har också uttalats stöd för lagutskottets ställn.ll'gstag2nde i 
denna fråga. Utöver de nv lagutskottet frnmförda mota.rguwenten htJ.r 
argument nv måhända mera individuell karc.ktär :mförts. Sålundn har 
Oblig::itoriskt bibälte och skyddshjälIJl framställts såsom :J.llvarligc. 
ingrepp i den personliga handlingsfriheten. Dess inverkan på tr8fik
Säkerheten reduceras eftersorJ inte o.lla biL1r är utrustade med bälte? 
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och eftersom inte alla bilförare och -passagerare blir skyldiga att 
o.nvända sådant, vilket sistnämnda faktum också gör saken diskutabel 
ur rättvisesynpunkt. En minoritet i utskottet, ledamöterna Söclerström, 
carlson och Gustafsson, har efter omröstning i fråga om lla § sålunda 
omfattat lagutskottets betänkcmde, medan de sju övriga ordin'.J.rie ledo.
möterna talat för ett återinförande av detta stadgande i lagförslaget 9 

eftersom de ansett nyttan av detsamma ej kunni.l bestri
das. Iv1:1jori teten är därvid i s:i.k övertygade om 2.tt såvida redan 50-60 

procent av privatbilismen tar bilbälte i bruk kommer detta att h:::i. en 
synnerligen gynns3Ill återverkan i form av minskat ant~l dödsfall och 
svåra kroppsskador i trafiken. 

Beträffande lagförslaget i övrigt har utskottet beslutat införa 
en ändring i 18 § 3a punkten för att möjliggöra tillfälligt stannande 
på busshållplats för avhämtning av gods, som anlänt med buss, liksom 
för att avlämna gods, som skall transporteras med buss. Ytterligare 
har ett språkligt tillrättaläggande gjorts i 23 § 4 mom. 

Stora utskottet har även funnit det ändamålsenligt att lngen för
ses med ett slutstadgnnde, enligt vilket ikraftträdandet skulle ske 
den 1 juni 1975. 

i!! 

Med hänvisning till det ov.s.n anförda får stora utskottet vördsOlrlt 
föreslå 

att Landstinget måtte anto.go. l:J.gförslaget 
sålydo.nde. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring nv lnndskapslngen om vägtrafik i Lmdsko.pet Ålnnd. 

Lo.gens ingress: Lika sow landskapsstyrelsens fro.ruställning. 
2 §. 

(Lika soru lngu tskottets försl.2g). 
lla §. 

(Lika so1J lan dskn.psstyrelsens framställning). 

17 §. 
(Lika som lagutskottets förslag). 

18 §. 

3. Fordon får ej stannas eller parkeras: 

i) på gångbana eller cykelbana. 
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3a. For don får ej stannas eller parkeras på en genoc körbanemarke

ring angiven ..sträcka _på- -vnrder:i sidan 011 vägruärke, som angiver håll
plats fö r buss eller., om mo.rkering saknas, närmare än tolv weter 
från märke t... På detta 011råde får fordon dock stannas för på- eller 
nvstigning~ eller Inr avlämn ande el ler avhä11tande av gods , soo trans
.E..orter?.§ Jrred , buss, då stnnnandet kan ske utan hinder för busstrafiken . 

3b. Utan 'hinder av stadgandet i 3 mo11. i punkten får cykel och 
moped stannas eller parkeras på gångbana eller cykelbana. Även annat 
fordon får, under förutsättning att särskild försiktighet inkttages, 
kortvarigt för lastning eller lossning stci.nnas på gång- eller cykel
bana, då iakttagandet av stadgandena i 2, 3 och 3a mom. och tvingande 
skäl det påkallar och om gång- eller cykelbanas hållfasthet därvid 
ej äventyras eller användningen av den oskäligt försvåras . Föraren 
av fordon som sålunda stannat skall hålla sig i närheten nv fo r donet 
och vid behov flytto. detsrunma till plats där det ej utgör hinder för 
den övriga trafiken. 

5. Stannande på de i 4 mom. nämnda platserna är tillåtet enda~t 
av synneftiga skäl . 

7 . Stadgandena i 1, 3,3a, 3b och 4 moo . gäller ej om annat angivits 
medels t vägmärke eller körbanemar kering . 

-
23 §. 

4. I 1 mom. föreskrivna hastighets'Qegr änsningar gi ller ej utryck
ningsfordon . D..§. i stöd o..v 3 moD. föreskrivna eller medelst vägoärken 
nngivna hastighetsbegränsningama~äller ej utryckningsfordon i bråds-

. f . 

kande uppdrag .eller fordon som användes för trafikövervakning. 

Denn a lag träder i kraft den 1 juni 1975. 
Mariehamn , den 13 januari 1975. 

På stora ut~skottets vägnar: 

667:-; ~i-.-:~~~ 
·: rje H gs röo A 
ordf ör2nde - ~~~i:.----~ 

Max Carlberg 
sekretera.re . 

När varande i utskottet:ordföranden Hagström, viceord öranden San
ders saot ledD.Llöterna Arvidsson, Berg, Rol f Carlson , Gustafsson , 
Nils Kar lsson, Sö derströ~, Söderlund och Öströfu . 


