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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s frarnsti:illning till Ålands landsting med 

förslag till ändring av landskaps lagen om tra-

f~k med motorfordon i landskapet Åland, utfär-

dad den 5 april 1949· 

Landskapets mot6rfordonslag av år 1949 har i den praktiska till-

lämpningen i flera avseenden v isat sig inte motsvara tidens krav. 

Landskaps lagen följer i stort sett rikets l ags tiftning på området, 

som då landskaps lagen utarbetades nyligen hade till väsentliga de-

lar förnyats genom bilförordningen av år 1948. Men det har också i 

riket visat sig a tt gallande lagst i f tning på området bör omarbetas 

och särsKilt aktuellt har spörsmålet blivit ge nom den nya interna-

tionella konventionen om vägtrafik, som antogs 1949· En h~lt ny lag-

stiftning torde vara att v~nta i riket redan inom detta år . 

Då likväl en del stadganden redan tidigare borde ändras genom de 

praktiska svårigheter de medfört har landskapss tyrelsen ansett skäl 

vara a tt redan nu inkomma till Landstinget med en framställning om 

ändring a v några stadganden i motorfordonslagen. 

Enligt gällande l andskaps l ag skall pe rsonantalet i bi l bestämmas 
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' enli~t i riket gällande föreskrifter . I riket bestäms aetta anLa~ 

vid typbesiktningen av varje bilmodell varvid vissa matt böra upp 

fyllas för v i ss t personantal. Ur trafiksa.kernetssynpunkt åter dr 

det avgörande, om bi l en upptagit så manga passagerare, att föra-

rens ~ö jligheter att manövrera bilen hdri genom inskränkts eller 

icke . I utlandet är det därför vanlig t att personantalet inte a l l , 

angives till bes t ämt tal utan endast ett a llmänt stadgande regle r 

frågan:J!'öraren får icke 111edta0a sa många :;)assagerare , att han hai 

svart at t manövrera bi l en . Ur trafiksäkerhe t ssynpunkt mås t e et t 

sådant stadgande anses vara srnidiga~e . 

Landskapsstyrelsen har i denna fråga :föres l agit en medelväg sa 

att passagerarant a l e t i f r amsätet skul l e bestämmas och antecknas i 

registerbo.Ken medan passagerarantal et i baKom be l ägna säten skul l e 

vara rr itt och endast al l mänt begränsas aä, att det inte f r vära 

så stort a t t de t äventyrar bi lens · manövrer i ng . Då ..Last av oli ka sl 

ofta medföres i personbil, bör det ta a llmänna stadgande också gäl· 

l a l as t. För att utvecKlingen pa det tekniska omradet skall kunna 

följ as så smidig t som möj ligt, har landsKapsstyrelsen föresla5i t 

a tt faststci.llandet av passagerarantal et i framsä tet skall ske i e!l 

lighet med landsKapsstyrelsens anvisningar . 

På senaste tid har en ny_ rnotorfordonstyp, cykel med hjälpmotor, 

blivit a lltmer popu l är . Enli ;t gällande l and skapslag Dör denna be-

traKtas som motorcyke l och förty besiktigas och re;istr~ras som en 

sadan . Föraren bör ha mot orcyke l körkort. Däremot erf'ordras inte 

försdkring ~m cykelns totalvikt utan förare dr hö~st 50 kilogram och 

icke heller beskattnin~ om totalvikten är högst 60 kilog~am . Maximi-

hastigheten för dessa fordon är i allmänhet omkring 35 kg/t i m eller 

ungefär densamma som för en snabb löpare. Enli e; t konventionen av 

"år 1949 behöver ett sadant fordon, som i Sverige fatt bencimningen 

moped, inte registreras ocn k;örkort f 'ordras inte av ~c'öraren om 

motorns cylindervolym är hö 0 st 50 kubikcent~im~ter ~ 

Registrering.en av motorfordon avser Li.els att kontrollera, att 

obligatorisk Iörs i kring tagits for rordonet ach att skatt erlä. ~ges 

för detsa;;rnia, cJ.els att :tör fordonet fastställa en :i_~eg isternummei· , so 

underldttar fordonets i g enkännande vid eventuella ~lycKsnändelser . 

Da i detta ::i__all inte föreligger något intresse av att kontrollera 

försäkring och ska~t da mopederna v~~er mindre ~n 50 kg och då for-

donens rinJ;a vikt och låga hastighet inte heller gör dem särskil t 
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:ffårliga i tra·fiken, anser lanasKapsstyrelsen att cLessa fordon bo r-

de befrias rrån registrering . 

På grund av vad ovan framhålli·ts får landskapss tyrelsen härmed 

vördsamt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

Landskap slag 

om ändring av landsteapslagen om trafi k med motorfordon i landskap e\ 

Ål and, uträrdad den 5 april 1949 · 

I enlighet med Ålands landstin~s beslut stadgas, att 4, 29 oc h 

37 §§ i l andstrapslagen den 5 april 194-9 om trafi l:\. med motorfordon : 

lands kape t Åland skola erhålla följande ändrade lydelse. 

§ 4. 

l~ Med bils e ge n vikt avses bilens vikt i fullt drift-

färdigt skick med fuj_lstdndig utrustning, inberäknat nödiga verk-

t yg , i·eservringar , brdnsle, olja och vatten. 

2. Bils barförmåga är dess största tillåtna godsbelastning . 

3 . Surnrnan av egen vikten och bärförmågan är bils t o t a 1 v i K 

4. Bils a x e 1 t r y c k ::ir den tynGd , som av bilens total-

vikt uypbäres av någon av dess axlar . 

5. De rör r iket utfärdade bestamrnelserna angäende den störs ta 
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totalvikten och de största .axeltrycken för viss typ av buss, last-, 

paket- och kombinerad bil samt för last- och paketbil det största 

flaköverhanget d.ro ä.llarme i. l andskapet Åland. 

6. I bil mä i förarsdtet upptagas högst det anta.1 passagerare, 

som finnes angivet i registerutdraget. Detta antal best~mmes av bil-

besiktningsman enligt av iandskapsstyrelsen utfdrda<le anvisn ingar . 

§ 29 . I' 

1. Vid framförande aY bil äro aess hö3sta tillåtna axeltryck 

samt största tillåtna bredd följande: 

a) pä grusbelagd gata och huvudväg 6,4 ton och 2,3 meter; 

b) på väg av annat slag 5,6 ton. och 2,3 meter; 

. c) bred.:Ien pa bils f lak eller karosseri f.ir inom ramen för i 

a) och b) punkterna ndmnda fall va.ca högst 40 centinete~ större än 

bilens b.cedd vid.de fr:imre stänkskärmarna . 

2 . Finnes på bil i stället för bakaxel en tvåaxlad boggi, äro 

de i 1 mom . nämnda axeltrycken 4,2 och 3,4 ton. 

3 · Bils totalvi kt får likvä l ic h:e överstiga broars och färjors 

medelst trafiktecken angivna bärighet. 
( 

4 . Då marken är frusen, kan under de i 3 mom . nämnda förutsätt-



ningarna på väg, som i 1 mom. b) punkten avses, framföras bil, eftergift :tran dessa bestämmelser inom Marie hamns stadsornråde. Vag- I 
~I 

axel tryck är höc!,·st &, 4 ton, och, sa vida pä bilen finnes en två- ingeniören i ..1.an~skapet Ål and Kan även för högst fyra månader i 

axlad boggi, högst 4.,2 ton. sänder för utförande av viss transportuppgif·t inom landskapet, och 

5. J} bils bredd faststc.1lles, beaktas icKe backs;pegeln och rikt. ..1.äns rnan för ti1lfä1lig färd på väg inom nans distril{t, tillåta 

ningsvidaren. begagnande av bil, som icke motsvarar sagda bestämmelser, dock sä, 

6. Är belastningen av bil,. vars fastsiäällda totalvikt e..Ller a tt vederborande, om vä~en e1ler bron därvid tager skada, skall 

största axeltryck överstiger- den på viss väg, ga t a, bro eller fd r- ersätta den vlllade skadan. 

ja i a..1.lmänhet tillå tna eller i stöd av 33 § begränsade vikten, 37 §. 

så mycket mindre än bärförmagan, att bilens verkliga tota lvikt 1. Bes t ämmelse.ena i d~nna landskaps1ag rörande personbil i pri-

eller axeltryck icke överstiger sagda belopp, må den sålunda be - vat trafik gdlla i tillämpl iga de1ar jämväl motorcy~el, dock med 

'' I ..Lastade bilen framföras på ifrågavarande väg, gata eller bro och fö ..Lj ande avviKelser och tillägg: 

befordras på färja, såvida icke anna t hinder möter. a) på motorcykel skall finnas åtminstone en bromsanordning. 

7. Bi l må icke l as t as e..L ler passagerare placeras på sådant sdtt Användning av backspegel, :riktningsvis·:;i,re och stoppljus är ej obli-

att det för bi-lens manövrering avsedda utrymmet ink r äktas eller at gatonilsk; 

föraren hindras att genom backspegeln ia~ttaga den ·oakom varande b) motorcykel bör vara 1·örsedd med fjärr- och närljus samt 

trafiken: nummerljus. Då sidovagn anvandes, skall på dennas yttre kant finnas 

8. Landskapsstyrelsen kan på ansökan medgiva und·antag från be- signall jus, som framåt visar vitt och bakåt rött ljus; 

stämme1serna i 1, 2 och 3 mom. Likaså vare magistraten berättigad c) över motorcykeJar skall föras ett särskilt register. I gen-

att, eft'er stadsstyrelsens och polismyndighetens ho·rande, bevilja kanningsmärke för motorcykel fasts t älles av landskapsstyrelsen; 



d) f er motorcykel utfärdas särskij_ t körkort . För ai:;t erha11a 

sådant bör sökande ha f'y 11 t minst 16 år . Vi d anmälan till examen 

för att erhålla körkort, berattigande att föra motorcykel, behö -

ve r undervisnin:; sintyg icKe företes. Körkort, som medför rätt at t 

föra bil, beri:ittic:ar även till förande av motorcykel; 

e) med tillst ånd av polismyndighet må till motorcykel kopp-

las ·släpsläde; samt 

f) motorcykel behöver iC Ke undergå efterbesiktning, SaV1t t 

icke särskilda skäl därti ll dro . 

2. Cykel med hjälpmotor, som utan f'örare inte vc:i.ger mer än 50 

kilogram betraktas ini:;e som motorfordon om motorns cylindervolym 

är högst 50 kubikcentimeter . 

Marienamn , den 4 mars 1953· 

På l andskapss tyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~~ 
~iktor Strandfält 

~itr . l andsKapssekreterare 

.rtolf Sundman 
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