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STORA UTSKOTTET S betänka nde Ng J/1958 med 

anledning av l a ndskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapsla g om ändring av landskapslagen om 

vägtrafik i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 1/1958, h a r däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid ä rendets behandling i stora utskottet ha såsom sakkunniga hörts 

landskapssekreteraren Rolf Sundman och bilbesiktningsmannen Rainer Matt~ 

son. Vicehäradshövding Sundman framhöll bl.a. att förarens möjligheter 

att riskfritt framföra sitt fordon skulle inskränkas allt för mycket 

ifall man sku+le fordra att han bländar av till halvljus vid körning ef

ter annat motorfordon, i synnerhet som helljus irriterar på flere hundra 

meters avstånd på en rak sträck9. En qra förbudsn;gel mot helljus skulle 

kräva att ettwisst avstånd mellan fordonen bestämdes då helljus icke 
' ' 

finge användas, t.ex. JO meter, vilken sträcka halvljuset belyser. Följ

den vore att alla förare skulle köra med helljus ända tills avståndet 

minskats till JO meter och detta skulle snarast leda till en försämring 

av förhållandena vid körning på rak väg. Om stadgandet uppmjukades ge

nom tillägget "i onödan" eller "i allmänhet" eller liknande komme ingen 

att kunna fällRs till straff enligt stadgandet. Om åter stadgandet är 

kategoriskt är även blinkning med helljus förbjudet och detta f å r inte 

kopplas på då man kör ut till vänster om den framförkörande, vilket kan 

äventyra människoliv. I 5 § i landskapsla gen ingår f.ö. förbud mot an

vändning av helljuset på ett sätt, som stör andra trafikanter. 

Ingeniör Rainer Mattsson ansåg att stadgandet uppenbart är olämpligt 

i sin nuvarande form. Det borde inskränkas att gälla endast framför kö

rande motorfordon och endast s å dana som böra ha vindruta och backspe

gel eller endera av dessa. Vidare kunde det avse endast dem som kör 

längre tid bakom annat fordon, såsom förhållandet varit i Väst-Tyskland. 

Inskränkningen av helljusets användning minskar olägenheterna för den 

framför körande, men öka r olägenheterna vid omkörning och medför ökade 

trafikrisker för andra trafikanter än bilister, varför fördelar och 

nackdelar måste avvägas mot varandra. Frågan h a r kommit i ett annat 

läge genom det s.k. asymmetriska halvljuset, som tagits i bruk på kon

tinenten och även i Sverige. Lagstadgandet skulle hindra införandet av 

detta halvljus på Åland, emedan också det ljuset bländar, om än i mind

re grad än helljuset. Dessutom torde det inte dröja läng e innan vi få 

ett helljus , som inte bländar. På grund av dessa teknisk~. ny heter ansåg 

i ng . Mattsson, att s tadgandet i 20 § 5 mom. i landskapslagen om vägtrafi 
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icke längre kan anse~ lyckat. 

Stora utskottet ha r vid behandlingen av ärendet omfattat landskaps

styrelsens framställning och föreslår vördsamt 

att landstinget ville godkänna lagförsla

get och bemyndiga justeringsutskottet att, 

innan landstingets beslut expedieras, komplet 

tera ingressen med det datum, som landskaps

lagen kommer a tt erhålla, samt den blivande 

nummern i Ålands författningssamling. 

Mariehamn den 19 mars 1958, 
vägnar: 

~in Isaksson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Ma rtin Isaksson, viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben B jörke, Gustaf Ek, Philip 

Eklöf, Gustaf Jansson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertel Söder

lund och Edvin Östling. 


