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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTXLLNlKG 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om motorfordon. 

Den största tillåtna bredden1 enligt 47 och 36 §§ land

skapslagen den 4 december 1958 om motorfordon i landskapet 

Aland (25/58) 1 på traktorer och motorredskap som framförs pä 

väg är för närvarande 2,5 meter. Dock får enligt 52 § (18/77) 

traktor med breddningshjul tillfälligt framföras pt\ viig. Siir

skilt inom jord- och skogsbruket har dessa regler medfört 

svårigheter. Vissa traktorägare har varit tvungna att söka 

dispens för att köra på väg från en arbetsplats till en annan. 

Bestämmelserna i 11 § 2 mom. j punkten om att last och 

paketbil skall ha synlig anteckning om bärförmåga, totalvikt 

och boggietryck har visat sig vara onödiga. Vid kontroller 

granskar polisen registerboken, där samma uppgifter finns. 

Dessutom är det besvärligt för bilägaren att hålla si lfrorna 

väl synliga. 

Rikets motorfordonsförordning (FFS 330/57) har ändrats 

genom en förordning den 11 april 1979 (FFS 422/79). De spridda 

bestämmelserna angående framförande av traktor eller motor

redskap på väg har sammanförts i 52 §. Nytt i sak är att 

traktor eller motorredskap av högst 3,0 meters bredd till

fälligt får framföras på väg. I 55 § 2 morn., som undantar 

vägmaskiner och skördetröskor från begränsningarna j 36 §, 

har ordet skördetröska ersatts med uttrycket ''motordriven an

ordning som används i jord- och skogsbruk". Därigenom har man 

givit paragrafen en viss tänjbarhet, så att skogstraktorer, 

större jordbruksmaskiner och liknande anordningar kan omfattas 

av undantaget. Vidare har 59 § l mom. c punkten komplcttci·ats 

så att traktorsläpvagns bredd får överstiga 2,5 m, men den "Jr 

inte överstiga traktorns bredd. Bestämmelserna att last-

bil, paketbil och släpvagn skall ha synlig anteckning om 

bärförmåga, totalvikt och högsta axel- och boggietryck har 

dessutom upphävts. På grund av ovanstående skäl anser land

skapsstyrelsen att motsvarande ändring bör göras i landskapet. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

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

llngåcnde Undring ;iv lanclsk;1psL1gcn om motorfordon 

Al and. 

l enlighet med landstingets beslut 

l :1 Il d sk :1 p (' t 

upphävs 11 § 2 mom. j punkten, 53 § 1 mom. och 58 § 1 mom. 

e punkten landskapslagen den 4 december 1958 om motorfordon i 

landskapet Aland (25/58) samt 

ändras 52 §, 55 § 2 mom. och 59 § e punkten, av dessa lag

rum 52 § sä<lant <letta ly<ler i landskapslagcn <lc11 4 mllrs 1977 

(18/77), som följer: 

5 2 §. 

1. Traktor eller motorredskap, vars bredd överstiger 2,S 

meter, får inte framföras på väg. 

2. Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat får traktor eller 

motorredskap av högst 3,0 meters bredd framföras till arbets

plats eller för service. 

3. Vid beräkning av traktors största bredd beaktas inte 

till traktor kopplat redskap. 

5 5 §. 

2. På vägmaskin och motordriven anordning som används 1 

jord- och skogsbruk tillämpas inte i 36 § ingående bestilmmclsc1· 

om huvudmått. Anordningen får dock inte uppenbart äventyra 

den övriga trafiken. 

5 9 §. 

I fråga om traktorsläpvagn gäller stadgandena i dettn kapi

ti::_l me_d följ_ande u_!ldant~g och _tilläg_g: 

e) tr~ktorsiäpvagiis bredd ~år inom en gräns av 2,S meter 

överstiga den dragande traktorns bredd, och längden av en 

kombination av traktor och släp får utgöra högst 18 meter; 

dock får till traktor, vars bredd över~tig2r 2,5 meter, kopplas 

släpvagn av traktorns bredd, under förutsättning att släpvagnen 

inte används på väg annat än då den förflyttas till arbets

plats el le-;: för service; 

Denna 1ag träder i kraft den 

Mariehamn den 4 september 1979. 

L a n t r å d 

Tillfällig lagbcre<lningssekreterare 

.. l 


