
1980-81 Lt - Lagmot. nr 11 - Stu. 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 18/1980-81 

med anledning av 1tm Sune Cärlssons m. f1. lug

motion med förslag till ändring av landskaps

lagen om vägtrafik i landskapet !\land. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 11I1980-8 I . 

Stora utskottet, som i ärendet hört överingenjören Anders Lindholm och lag

beredningschefen Christer Jansson, får vördsamt anföra följande: 

Utskottet har erfarit att det både på Aland och utanför landskapets gri:inser 

pag~!r diskussioner och experiment i syfte att ytterligare förbLittra trn rik

sLikerheten, speciellt i fråga om sådana grupper som är uts<itta för särski 1-

da L1 ror, fro.mför allt barn och skolelever. Bland aktuella åtgä rdcr som 

prövats på andra håll i Norden kan nämnas att man inom stä'-'2r och tättbebygg

da områden sänkt hastigheten till 30 km/h i närheten av skolor. På andra håll 

har man experimenterat med blinkande varningsmärken, vars blinkanordning 

styrs från skolan och sätts i gång under de tider eleverna anländer till 

eller beger sig från skolan. På detta sätt strävar man till att höja bi-

1 isternas uppmärksamhet vid skolorna. Ytterligare en metod, som med 

framgång prövats även på Aland, är att separera den lätta och den tunga 

trafiken genom anläggande av särskilda gång- och cykelvägar. 

Enligt utskottets mening bör alla sådana strävanden som avser att höja 

trafiksäkerheten - och särskilt att eliminera farorna på barnens skolvägar -

i görligaste mån underlättas. Mot denna bakgrund har utskottet beslutat 

omfatta motionärernas förslag oaktat de lagtekniska och praktiska invänd

ningar som under utskottets behandling anförts. De platser, där den åsyf

tade hastighetsbegränsningen skulle komma att genomföras, torde sist och 

slutligen vara rätt få. Utskottet anser att man jämsides med införande 

av stinkt hastighet bör genomföra andra trafiksäkerhetsexperiment invid 

skolorna och har därför även föreslagit att landskapsstyrelsen genom en 

hemställan skulle ges i uppdrag att i experimentsyfte ta i bruk hJ jnkandc 

varningsskyltar. 

Riksdagen antog i slutet av 1980 en ny vägtrafiklag. Landskapets trafik

lagkommitte har på basen av den nya rikslagen inlett arbetet på ett för

slag till ny landskapslag om vägtrafik för landskapet Aland. Även om en 

framställning i saken kan överlämnas till landstinget möjligen redon in

kommande vår, anser utskottet att föreliggande motion med förslag till änd-
I 

ring av nu gällande vägtrafiklag likväl kan omfattas. 
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Utskottet har iöretagit en ändring av tenninologisk karaktär i 23 § 

1 mom. sista stycket. 

Utskottet förutsätter att åtgärder som föranleds av den nya 23a § vidtas 

senast innan skolornas tenninstart inkommande hösttennin. 

Med hiinv isning till det anförda får utskottet vördsamt förcsH\ 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

angående ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Aland. 

l cnl ighct mc<l lan<lstingets beslut ändras 23 § l mom. larn.lskupslugcn om 

vägtrafik i landskapet Aland i dess lydelse av den 15 april 1966 (4/b6) samt 

fogas till lagen en ny 23a § som följ er: 

23 §. 

1. Motorfordons högsta tillåtna körhastighet är, om inte av 23a § eller 

35 § annat följer: 

90 km/h för paketbil; 

70 krr1/h för buss och specialbil, med eller utan släpvagn, för personbil 

och paketbil med släpvagn samt för lastbil utan släpvagn eller med sHipvagn 

som är försedd med bromsar; 

50 km/h för lastbil med släpvagn som inte är försedd med bromsar, för 

motorcykel med släpvagn samt för fordon som bogserar annat fordon om inte 

lägre hastighet är föreskriven för dragfordonet; 

40 km/h för moped; 

30 km/h för traktor och motorredskap med eller utan släpvagn, samt 

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

andra hjul än sådana med luftfyllda däck. 

23a §. 

På vägsträcka som avgränsats genom vägmärken utvisande varning för barn 

skall landskapsstyrelsen begränsa motorfordons högsta tillåtna hastighet 

så att den inte överstiger 50 km/h. 

Samt 

att Landstinget måtte hos landskapsstyrclscn 

hemställa om åtgärder för att i experiment

syfte på livligt trafikerace vägavsnitt invid 

skola uppsätta med blinkanorclning försedda 

vägmärken utvisande varning för barn. 

Ma-
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riehamn den 13 januari 1980. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 
Lars- r ngrna r .Joh;m s SOll 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden A.Häggblom,v.ordf. Karl Jansson, leda

möterna Andersson(delvis), Eriksson, Helling, N. Jansson, S.-0. Lindfors, 

Sagulin och 1Jberg (delvis) samt ersättarna Olof M. Jansson och Sundback (dc1vis). 


