STORA UTSKOTTETS betänkande nr 17/197071 med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag angående ändr ing av landskapslagen om vägtrafik i
landskapet Åland.
Landstinget 9 som i ärendet fått mottaga lagutskottess betänkande
nr 11/1970- 71, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet, som hört länsrådet Rolf Sundman i egenskap av ordförande i Finlands Automobilklubbs Ålands distrikt och viceordförande i landskapets trafiksäkerhetsnämnd 9 trafikinspektören Ulf Lill.ie och landstingsmannen Gunnar
Häggblom i egenskap av trafik övervakare beslutat omfatta det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med följande
ändring a:c ~

j8 §. I 18 §, liksom i lagförslaget över huvud, är språkdräkten
över vä gande tung och svårläst, villret med fördel hade kunnat observera s r edan vid lagens beredning exempelvis i laggranskningsnämnd en.
Detta gä ller t.ex. 3. mom. h p~uLkten, där flera på varandra följande negationer förekommer. På grund av tidsbrist har stora utskottet
i detta sena behandlingsskede dock.icke sett möjlighet till lagtextens
omarbetning i vidare mening. För att dock undvika direkt missförstånd har i paragrafens 1 mom. sista meningen omstiliserats.
20 § 1..EJ_~ Enligt förslaget skulle landskapsstyrelsen på samma
sätt som t Tafikministeriet i riket erhålla rätt att under viss tid
av året föreskriva belysning dygnet runt utanför tättbebyggt områ de,
oberoende av om nedsatt sikt föreligger eller ej. Ehuru syftemålet
med stadgandet är lovvärt, kan dess ändamålsenlighet dock diskuteras
i våra förh2llanden, där vare sig vägdragningarna som sådana, än mindre geografin eller tillgången på naturligt ljus synes motivera en
sådan å tgä rd. Men framf?r allt bleve ett dylikt påbud en död bokstav
på grund av bristande övervakningsmöjlighet samtidigt som dess temporära giltighet knappast kan förväntas bli i nödig utsträckning
observerad av trafikanterna med påföljd att körljus ömsom anvä ndes,
ömsom ej. Faran i en sådan situation är uppenbar. Till yttermera
Visso kunde följden härav bli en bötfällning - i den mån förseelserna nu kunde uppmärksammas -- t :cots god tro, vilket borde undvikas.
Fråga uppstå r därför om inte Qndamålet vid behov bättre kunde uppnås på frivillig väg genom en effektiv informationsverksamhet. Med
bea ktande a v förenämnda synpunkter, har stora utskottet efter omröst-

-2ning beslutat föreslå att stadgande t skulle utgå, vilket samtidigt
innebär 9 då någon annan saklig Qndring av 20 § 1 mom. ej föreslagit s

9

moiilen tets al.'.förande i sin helhet. JVIin ori teten (Lem berg, Fri berg, Hagström och Lundqvist) har omfattat landskapsstyrelsens förslag och därvid särskilt betonat att ett belyst fordon alltid uppmärksammas bättre ä n ett mörkt.
23 § 3 m9m. Utskottet har kunnat förena sig om förslaget om endast
temporär a llmän hastighetsbegränsning. Med beaktande av de erfarenheter 9 som både i landskapet och annorstädes vunnits av en allmän hastighetsbegränsning i olycksförebyggande syfte har stora utskottets
majoritet (viceordföranden Häggblom samt ledamöterna Karlsson, Elmer
Jansson 9 Lundqvist, Lemberg och Olof M. Jansson) med ytterligare h änsyn tagen till den ständigt ökade trafikintensiteten funnit det ändamålsenligt att i ett särskilt kl8.Hfö rslag föreslå att landskaps styrelsen skulle ges i uppdrag att a llsidigt låta utreda frågest ä llningnrna
kring inför2:r1det av en permanent a llmän hastighetsbegränsning i landskapet samt till Landstinget inkomma med av undersökningen till även-
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tyrs 9 påfordrat l agf örslag i ämnet.
Med hänvisning till det ovan c.: mförda får stora utskottet förty vördsamt föreslå

J

att Lands tinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget i enlighet med lagutskottets betänkande, likväl sålunda att lagens ingress
och 18 § 1 mom. erhåller följande lydelse~

I
I enlighet med Ålands landstings beslut upphäves 2 § j) punkten
landskapslagen den 10 april 1958 0E1 vägtrafik i landskapet Åland ( 8/58)
ändras' 2 § c) 9 f) 9 k) 9 1) och m) punkterna 8 § 1 och 3 mom ., 10 §, 14 §
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2 mom., 16 § 7 morn., 17 § 5 mom. 9 18 §, 21 § 1 rnom. och 23 § 3 mom. a v
dessa sådana 8 § 1 och 3 mom. lyder i landskapslagen den 4 april 1963
(11/63), 10 § 9 14 § 2 mo~. och 17 § 5 mom. lyder i landskapslagen den
28 mars 1961 (10/61), samt 18 § och 23 § 3 mom. sådana dessa lagrum
lyder i landskapslagen den 15 april 1966 ( 4/66) och fogas till lagen
en ny 18a § och till 30 § ett nytt 2 mom. såsom följer:
18 §.
1. Fordon skall p3. väg stannas eller parkeras endast på högra sidan
i körriktningen. På väg med enkelriktad trafik är det dock tillåtet
att stanna eller parkera fordon ä ven på vänstra sidan. Fordon skall stannas och parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens
längdriktning. Såvida vägförhållandena det medgiva, skall parkering ske

-3utanför körbanan. Vid stannande eller parkering på parkeringsplats,
som är belägen utanför tättbebyggt område i oilledel bar anslutning till
väg 9 skall Oill möjligt parkeringsplats till h öger i körriktningen begagnas. LHcaså rnå fordon som forsl ar mjölk med iakttagande av särskild
f örsiktighet för lastning eller lossning på landsbygden stannas intill
mjölkbord på vänstra sidan av körbanan. På väg, som enligt vägmärke
är förkörsberättigad, är sådant stannande dock icke tillåtet på annan
plats än utanför körbanan"
Dessutom föresl å r stora utskott e t vördsamt
att Landstinget måtte hos landskapsstyrel sen hemstä lla om att denna allsidigt ville
utreda fråges t ä llningarna kring införandet av
en permanent hastighetsbegränsn ing för motorford on i landskapet samt att till Lands ting e t inkomma med av utredningen påkallat
lagförs l ag "
Mariehamn 9 den 11 december 1 9 70.
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Joha11sson

Närvar ande i utskottet: ordfö rand en Albin Johansson , viceordföran den Al ari k Häggblom (del vis) 9 ledmnöterna Olof M. Jansson, Sven Friberg, Börje Hagström, Erik Lund g_vj_st , Carl Karlsson och Elmer Jansso n
samt ersättarna Peder Söderström och Torvald Söderlund.
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