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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1975-76 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om vägtrafik 

1 landskapet Åland. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 2/1975-76. 

Stora utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Christer Jansson, trafik

inspektören Ulf Lillie och styrelseordföranden i Mariehamns åkeriförening 

Gunnar Gustafsson, har icke kunnat omfatta lagutskottets betänkande till 
alla delar. 

I fråga om lagförslagets lla § har utskottet konstaterat, att syftet med 

stadgandet är omtanke om de personers säkerhet, som färdas i bils framsäte. 

Bilbältenas tekniska förutsättningar att uppfylla de krav, som ställs på dem 

i den form som de normalt förekommer är enligt utskottets uppfattning icke 

beroende av användarens ålder utan av hans storlek och tyngd. Därför synes 

åldersgränsen 15 år icke ur säkerhetssynpunkt försvarbar och föreslås slopad. 

Utskottet anser sålunda att kroppslängden bör utgöra måttstock för ifråga

varande skyldighet. Även ur kontrollsynpunkt torde detta vara en fördel. 

Vad gäller undantagen från bilbältestvånget har lagutskottets ståndpunkter 

omfattats med en avvikelse: stora utskottet har efter omröstning stannat 

för att bilbältestvånget bör gälla även för personbil, som användes i yrkes

mässig trafik. Också här har majoriteten i utskottet velat hävda säkerhets

synpunkter, i medvetandet om att riskerna är desamma vare sig en privatbilist 

eller en yrkesbilist sitter vid ratten, åtminstone i kollisionssituationer. 

I vartdera fallet är det ju liv och hälsa, som stadgandet avser att skydda, 

och därför är majoriteten icke beredd att ställa olika kategorier av person

bilar i olika läge i förhållande till bilbältestvånget. Beslutet stöddes av 

ledamöterna Arvidsson, Karlsson, Sanders, Söderlund och öberg. För lagutskot

tets förslag röstade ledamöterna Bengtz, Boman, Olof M. Jansson och ordföran
den Hagström. 

I fråga om 23 § har utskottet enhälligt stött framställningens utformning av 

paragrafens 4 punkt. Utskottet har därvid önskat bibehålla möjligheten för 

utryckningsfordon att snabbt återvända till sin station, det är m.a.o.bered
skapsintresset som dikterat utskottets resonemang i denna fråga. 

Med hänvisning till ovanstående får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 1 

följande lydelse: 
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L a n d s k a p s 1 a · g 

angående ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland. 
--1"""-!-1- . '!""".--

(Lagförslagets ingress:lika som landskapsstyrelsens framställning .) 

2 §. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

lla §. 

1. Den som färdas på sådan sittplats i bils fram~äte som är utrustad med 

bilbälte skall använda bilbältet, om han (utesl.) har en längd av minst 

150 centimeter. 

2 .. Bilbälte behöver ej användas 

a)när bilen ej är i rörelse, 

b)vid backning, 

c)vid färd inom parkeringsplats, service-, stations- eller verkstadsområde 

eller under liknande förhållande, 

(utesL) 

d) vid färd på isväg, som öppnats för allmän trafik och som underhålles 

av behörig väghållande myndighet. 

3. Bilbälte behöver ej användas, när medicinska hinder föreligger enligt 

läkarintyg .. 
I 

4. Bilbälte behöver ej heller användas av polis i tjänsteuppdrag ifall an

vändningen av bilbälte kan föranleda fara eller påtaglig olägenhet; ej heller 

av besiktningsman som utför besiktning av fordon. 

5. Förare av och passagerare på motorcykel eller moped är skyldig att under 

färd använda skyddshjälzn -

17 §. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

18 §. 
(Lika som lagutskottets förslag). 

20-23 §§ . 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning.) 

30-30a § §. 

(Lika som lagutskottets förslag.) 

(Lagens slutstadgande: Lika som landskapsstyrelsens framställning. ) 

Mariehamn, den 12 ja~uari 197~. . _ ~ 
~ S't:Ora ut ~~ 

ordförande ~~ H gs~ ~ekretera Max Carlber . 
Närvarande i utskottet: Ordf. Hagström, Sanders, .. Arvidsson, engtz, Boman, ~oal 
Olof M. Jansson, Rodmar Söder lund och Mirj am Oberg. 
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