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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

21/1987-88 med anledning av land

skapsstyrelscns framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om fordon i landskapet Åland. 

Landstinget har den 31 augusti 1988 inbegärt lagutskottets yttrandc över framställ

ningen. Med anledning härav får utskottet, som hört överingenjören Anders 

Lindholm, miljövårdsintcndenten Håkan Kulvcs, trafikinspektören Ulf Lillie, polis

mästaren Björn Andersson, verkställande direktören Kjell Clcmcs samt sekretera

ren i Ålands yrkesbilägareförening r.f. Bengt Mattsson, vördsamt anföra följande. 

I framställningen ingår förslag till ändrade bestämmelser om lastning av motorfor

don. Bestämmelserna avser högsta tillåtna axel- och boggitryck samt totalvikt. 

Även bestämmelser om fordons största tillåtna bredd föreslås införda. Rätten att 

överskrida fordons totalvikt i vissa fall föreslås minskad från tio till forn procent. 

Bestämmelserna om lastning av fordon har återverkan på ett flertal andra lagrum. 

Dessutom föreslås att person- och paketbilar inte längre skulle behöva vara 

försedda med stänkskydd. 

ALLMÄN MOTIVERING 

Förslagets bakgrund och innebörd 

En ändring av bestämmelserna om motorfordonens bärighctsregler har utfärdats i 

riket och träder i kraft där 1.1.1990. Motsvarande bestämmelser förbereds även i 

Sverige. Dessa ändringar föranleds i sin tur av EG-ländernas harmonisering av sin 

trafiklagstiftning vartill även länder utanför EG ansett det nödvändigt att anpassa 

sig. Med tanke på den betydelse lastbilstransporterna mellan Åland och omkringlig

gande regioner har fått har man redan tidigare funnit det svårt att i landskapet 

tillämpa avvikande bestämmelser. Detta konstaterades också år 1982 då de tillåtna 

måtten och vikterna för lastfordon förra gången ändrades (ÅFS 28/82). Om 

avvikande bestämmelser tillämpades skulle dels de åländska trafikidkarnas konkur

renssituation försämras, dels återkommande problem uppstå i samband med att 

fordon från omkringliggande regioner utför transportuppdrag till Åland. Det 

åländska näringslivet är i sin· tur beroende av ett ändamålsenligt och i ekonomiskt 

hänseende möjligast förmånligt transportsystem. 
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Utskottet konstaterar att de föreslagna bestämmelserna innebär vissa förhöjningar 

av de tillåtna maximivärdena för framför allt boggitryck och totalvikt. Samtidigt 

införs dock mera differentierade bestämmelser anpassade till fordonens tekniska 

utveckling. Genom de nya bestämmelserna blir det ävC'n möjligt att inregistrera 

fordon och släpvagnar försedda med flera axlar eller boggikonstruk tioner än 

tidigare. I dessa fall innebär den föreslagna lagstiftningen att fordonens belastning 

på vägen räknat per axel till en del minskar eller i varje fall inte höjs i jämförelse 

med nuläget. Den enligt förslaget högsta tillåtna totalvikten för en fordonskombi

nation om 56 ton får exempelvis tillämpas endast om kombinationen har sju axlar. 

Konsekvenser för vägnät, broar och färjor 

Utskottet konstaterar att de föreslagna högre bclastningsvärdcna viss mån 

kommer att öka slitaget på vägarna. Den tillåtna större fordonsbrcdden ökar likaså 

belastningen på vägkanterna, framför allt på kommunalvägarna som i rC'gC'l är 

smalare än landsvägarna. Faktorer som minskar vägslitaget är däremot vissa av dC' 

föreslagna mera preciserade tekniska föreskrifterna och möjligheten att foga C'n 

sjunde axc>l till de största fordonskombinationcrna. Till följd av förslaget kan vidare 

oförändrade godsmängdcr befordras med färre antal transporter. En inskränkning 

av transporter med överlast minskar likaså belastningen på vägnätet. 

Några ny- eller ombyggnader av vägar som direkt skulle motiveras av den nu 

aktuella lagstiftningen torde inte vara påkallade. Atminstonc två broar (c>n i Brändö 

och en i Föglö) är inte dimensionerade för den högre belastningen men ombyggnads

arbeten skulle ha aktualiserats under alla omständigheter. Däremot torde de 

föreslagna bestämmelserna inte få några konsekvenser för det stora antal mindre> 

broar som finns i det åländska vägnätet. Av landsvägsfärjorna saknar endast 

färjorna till Björkö och Seglingc tillräcklig kapacitet enligt de nya belastningsvär

dena. På dessa linjer måste antingen viktbcgränsningar införas eller nyanskaffnin

gar övervägas. Vid eventuella nybeställningar av övriga färjor torde dessa komma 

att planeras med hänsyn till lastfordoncns större bredd och högre vikter. Detta kan 

i sin tur få konsekvenser för färjfästcnas utformning. 

Allmänna synpunkter på de föreslagna f örhöjnin

garna 

Utskottet har funnit att de föreslagna ändringarna är motiverade med tanke på det 

åländska näringslivets konkurrensmöjligheter, både vad gäller transportbeställarna 
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och trafikidkarna. Ur rättvisesynpunkt vore> det otillfredsställande att exempelvis 

tillåta högre värden för fordon i fjärrgodstrafik än för dem som används i 

lokaltrafiken. Ett starkt ökat önskemål om dispenser kunde förväntas om nuvarande 

viktgränser bibehölls samtidigt som svårighC'ter skulle" uppkomma att anskaffa 

lämplig transportmateriel eftersom tillverkningen är anpassad till rikets regler. 

Utskottet har också berört möjligheten att de nya maximivärdena skulle få 

tillämpas endast på vissa särskilda vägsträckor. En stor del av de tyngsta 

transporterna är likväl av sådan karaktär att de levereras direkt till varumottagar

na på olika håll i landskapet (byggnadsmaterial, transporter till fiskodlingar etc.). 

Omlastning till mindre bilar skulle därför medföra betydande olägenheter och 

avsevärda tilläggskostnader. Utskottet konstaterar ändå att vägtrafiklagens 65 § 

ger möjlighet för väghållaren att genom vägmärke begränsa fordons axel- och 

boggitryck, totalvikt och längd på viss bestämd vägsträcka. 

Transporter med överlast - bakgrund och synpunk

ter 

Bestämmelserna om fordons belastning kan enligt 38a § 2 mom. i dess nuvarande 

lydelse överskridas i två avseenden. Kan inte lastens vikt på förhand fastställas 

tillräckligt noggrant, beaktas inte genom vägning konstaterad övervikt som översti

ger axeltrycket eller totalvikten med högst tio procent. Enligt det s.k. volymvikt

systcmct får dessutom lassets vikt beräknas på grundval av dess volym vid 

transport av jord- och stenmaterial samt trävaror. Vid volymvikttransporter kan 

godsets faktiska vikt i många fall betydligt överskrida annars tillåtna normer. 

I riket gällde intill 1.1.1987 samma regler som i landskapet. Från detta datum 

sänktes toleransen för övervikt i de fall lasten inte kan vägas så att totalvikten får 

överskridas med högst forn procent och axel- eller boggitrycket med tio procent, 

d.v.s. till samma värden som nu föreslås införda i landskapslagstiftningen. Genom 

en senare beslutad ändring av rikets fordonsförordning upphävs den ifrågavarandc 

bestämmelsen 1.1.1990, d.v.s. samtidigt som de nya högre bclastningsvärdcna 

införs. Rikets fordonsförordning tillåter därefter inte några som helst överskridnin

gar i fråga om totalvikt och axel- eller boggitryck. Samtidigt slopas det s.k. 

volymviktsystcmct helt. EG-länderna och Sverige tillåter inte att maximivikter 

överskrids genom ett volymviktsystcm. 

Rikets bestämmelser i i fordonslagstiftningen kompletteras av lagen och förordnin

gen om överlastavgift (FFS 51 resp. 2t~0/82). Systemet med överlastavgift syftar 
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till att nedbringa slitaget på landsvägarna, undvika ett osunt konh.urrensförhållandc 

mellan olika trafikidkare samt främja trafiksäkerheten. Överlastavgift påförs 

ägare av fordon av polismyndigheten i det fall ett fordons eller 0n fordonskombi

nations totalvikt överskrids med mera än tio procent eller axel- eller boggitryckct 

med mera än 25 procent. Avsikten är att sänka de sistnämnda gräns0rna i lagen om 

överlastavgift till tio procent respektive fom och tio procent när de nya vikt

bcstämmelscrna träder i kraft år 1990. 

Utskottet har konstaterat att ett system med överlastavgift inte tillämpas i 

landskapet, bland annat beroende på att olika tolkning råder angående lagstift

ningsbchörighctcn på området. Utskottet~ som inte i anslutning till detta ärende 

tagit ställning till behörighetsfrågan, finner det synnerligen otillfredsställande att 

fordon kan framföras i landskapet med ibland betydande överlaster utan andra 

påföljder än de bötesstraff som kan utdömas enligt vägtrafiklagen. Eftersom 

vägningsutrustningen under senare tid avsevärt förbättrats och polismyndigheten i 

landskapet tillförts ökade resurser torde en noggrannare kontroll av att transporter 

med överlast inte förekommer kunna genomföras utan större problem. Utskottet 

förutsätter därför att snabba åtgärder vidtas så att ett system med överlast

avgifter kommer till tillämpning även i landskapet Åland. Sedan sådana avgifter 

införts kan enligt utskottets mening bestämmelsen i 38a § 2 mom. upphävas på 

samma sätt som redan skett i riket (se även nedan under detaljmotiveringen till 

38a §). Omcd«:>lbara åtgärder för att stävja transporter med överlast bör enligt 

utskottets åsikt ses som en förutsättning för att de nu föreslagna belastnings

bestämmelserna bringas i kraft. 

Konsekvenser för annan lagstiftning 

Utskottet konstaterar slutligen att de nu föreslagna ändringarna i landskapslagen 

om fordon i sin tur innebär att motorfordonsförordningcn för landskapet Åland 

måste omarbetas i motsvarande avseenden. 

DET ALJMOTIVERING 

1U, 1 mom. c) punkten och 2 mom. d) punkten har förtydligats. 

Med axeltryck avses den del av ett fordons totalvikt som genom någon av axlarna 

belastar vägen. Det högsta tillåtna axeltrycket är i dag 10 ton. Genom ändringar av 
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1 mom. sker en viss differentiering av de tillåtna axeltrycken för olika fordonsty

per. Utskottet förordar ändringarna och konstaterar att den enda egentliga 

höjningen är begränsad till dragbilar för utrikestrafik vars högsta axeltryck blir 

11,5 ton. 

Boggi är en konstruktion där flera sammanlänkade hjulpar ersätter ett fast hjulpar. 

Boggitryckct är summan av boggiaxeltrycken. Även i detta moment sker en 

differentiering och precisering av de tillåtna maximitrycken. Boggitryckcn kan 

enligt gällande bestämmelser variera mellan 16 och 22 ton beroende på antalet 

axlar och axelavståndet. Utskottet konstaterar att förslaget i praktiken förhöjer 

boggitrycket för vissa fordonstyper eller -kombinationer med högst 2 ton. De i 

förslaget ingåcmdc nya tekniska detaljkraven är å andra sidan ägnade att minska 

belastningen på vägarna. 

36a §. Utskottet föreslår int<" några andra ändringar i förslaget än en korrigering av 

en hänvisning i 1 mom. 

Med totalvikt avses summan av fordonets egenvikt och dess bärförmåga (gods- och 

personbelastning). Totalvikterna för olika typer av fordon och fordonskombinatio

ncr föreslås enligt framställningen bli mera i detalj reglerad<". Tidigare har 

totalvikten för varje lastbils- eller busstyp enligt lagens lf./. § fastställts separat 

genom beslut av trafikministeriet. I praktiken innebär förslaget framför allt att 

totalvikten för tvåaxlad bil stiger från 16 ton till 17 ton och för treaxlad bil från 22 

ton till 25 ton. 

För sexaxladc fordonskombinationer kvarstår totalvikten vid f./.8 ton. Inom ramen 

för den s.k. volymviktregc>ln, som ofta åberopas vid grus- och timmertransporter, 

kan dock bestämmelsen överskridas och övervikter förekomma. Upphävs regeln 

(vilket sker i riket 1.1.1990) innebär totalvikten om f./.8 ton de facto i många fall en 

sänkning. Utskottet hänvisar till vad ovan anförs om transporter med överlast. 

För att totalvikten av en fordonskombination skall få uppgå till 56 ton krävs enligt 

förslaget att den är sjuaxlad. Den förhöjda totalvikten kommer således att fördelas 

över flera axlar varför belastningen per axel inte ökar. 

Utskottet noterar att den föreslagna nya bestämmelsen i 3 mom. om ett minimi

avstånd på 3 meter mellan dragbils bakaxel och släpvagns framaxel inn<"bär ett 

förenhetligande med i Sverige gällande regler. 



36b ~ LandskapslagstiftningC'n saknar för närvarande bcstämmC'lse>r om bils största 

tlllåtna bredd. I praktiken har bredden maxim<>rats av den i rikct gällande 

bcstämrnC'lscn om 2,5 meter som fr.o.m. l.12.1987 höjts till 2,6 meter. 

I 2 mom. har utskottet föreslagit vissa mindre ändringaro Omnämnandet av 

körriktningsvisare föreslås utgå som i praktiken onödigt. Vidare' föreslås att s.k. 

sidoljus inte skulle beaktas vid fastställand0 av br0ddcn. Sidoljus, som är på 

lastbilars och fordonskombinationers sida rnontC'radc ljus vilka i mörker upp

märksamgör medtrafikantcrna på fordonets längd och rörelser, finns f.n. inte 

beaktade i landskapslagstiftningcn. FörsJ.agC't förutsätter därför kompletterande 

ändringar i motorfordonsförordningcn. Utskott0t förcslår vidarc att momC'ntC'ts 

sista del utgår som obehövlig. Huvuddelen av väghållningen utförs ändå med 

landskapets egna eller av landskapsstyrC'lscn inhyrda fordon. 

I förslagets 3 rnom. har inarbetats bcstämrrwlser om hur långt last får skjuta ut 

framåt och bakåt från bil. Av lagtekniska skäl föreslås samtidigt förslagcts 3 och f./. 

rnom. plats. 

--""""" 
UtskottC't har efter omröstning 0·~2) omfattat framställningcn. Minoriteten 

(ledamöterna Jansson och Karlsson) anförde att undantagen för visst köruppdrag 

alltid skulle medges av polismyndigheten, för att möjliggöra större fkxibilitct. 

Utskottet har efter omröstning (3-2) omfattat framställningen. Enligt 

utskottC'ts åsikt bör en viss to.leransgräns i fråga om bstC"rnas vikt accC'pt<>ras så 

länge tillärnpningcm av en särskild övcrlastlagsti f tning i landskapet är oh.lar. I 

övrigt hänvisas till vad som anförts i allmänna motiveringen om övcrlastproblcma

tiken. 

Minoriteten (ordföranden Nordman och ledamoten WHdöf) ansåg att ändringsför

slaget borde utgå och momentet I stället upphävas genom ett tillägg till ingressen, 

vadgenom överskridning av totalvikten cllc·r axel~ och boggitryckC'n ÖVC'rhuvudta

get inti:' skulle tillåtas efter L 1.1990 såsom fall0t är <'nligt rih.ct's fordonsförord

ning. Förhöjda bärighctsrcgfor bord<:> enligt minoritetens åsikt förutsätta ett 

totalförbud mot övervikter i fordonslagcn. 

Utskottet har i sammanhanget uppmärksammat att bcstämmdser saknas om hur 

mycket last som får transporteras pä personbils tak. Eftersom allt fik tung eller 

skrymmande last påverkar bilens stabilitet och därmed trafiksäkerheten, finner 

utskott<:'!: att m<:d kommande 
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E_.L Bestämmelserna i 2 mom. hänför sig endast till bils totalvikt, varför 

hänvisningen i momcntC'ts inledningssats preciserats. 

De föreslagna ändringarna i 2 mom. b) punkten och 3 mom. är endast av 

förtydligande natur. 

ill. Enligt förslaget får släpvagn vara bredare än dragbilen endast på. villkor som 

landskapsstyrclscn eller trafikinspektören enligt landskapsstyrelsens anvisningar 

bcstämmc-r. Enligt förslaget till 36b § 1 mom. är den största tillåtna bredden för bil 

och släpvagn 2,6 meter. Även om uttryckliga bestämmelser därom tidigare saknats · 

har fordonen ändå inte tidigare, annat än i undantagsfall, varit brC'dare än 2,5 

meter. Under en rätt lång övergångstid kommer trafikidkarna att inneha dragbilar 

och släpvagnar av olika bredd. En nyare släpvagn (2,6 meter bred) fär då kopplas 

till en äldre dragbil (2,5 meter) endast på i momentet angivna villkor. Enligt 

rikslagstiftningen får ett lastbilssläp överskrida dragbils bredd med 10 cm. För att 

undvika onödiga komplikationer för trafikidkare och övervakande myndigheter 

borde landskapsstyrclscn enligt utskottets åsikt sträva till ett smidigt förfarande i 

detta avseende, exempelvis genom att utfärda generella anvisningar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

angåendc ändring av landskapslagcn om fordon i landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

10-11 §§ 

(Lika som i framställningen). 

36 § 

Då fordon framförs på väg får dess axeltryck uppgå till högst följande värden: 

a) i fråga om axel utrustad med enkelhjul i bil till 8 ton och i släpvagn till 9 ton, 
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b) i fråga om axel utrustad med dubbelhjul i bil till 10 ton, dock för drivaxcl i 

buss till 10,5 ton samt 

c) i fråga om drivaxel utrustad mC'd dubbclhjul i dragbil för fordonskombination 

för utrikestrafik eller för transport av containC'r till cllC'r från utlandet till 11,5 

ton. 

Fordonets boggitryck får uppgå till högst följande> värdC'n: 

a) i fråga om motordrivet fordon med tvåaxlad boggi när axelavståndet är 

mindre än 1,3 meter eller, när den ena axeln är luft- och den andra bladfjädrad, till 

16 ton och i övriga fall till 18 ton, 

b) i fråga om motordrivet fordon med tr<'axlad boggi när det mindre av 

boggiaxlarnas avstånd är mindre än 1,3 meter till 21 ton eller, när det mindre av 

boggiaxlarnas avstånd är minst 1,3 meter tlll 24 ton, 

c) i fråga om släpfordon med tvåaxlad boggi när axelavståndet är mindre än 

1,3 meter eller, när boggins viktfördclning inte är symmetrisk eller, när d<'n <'na 

axeln är luft- och den andra bladfjädrad, till 16 ton. I övriga fall när axelavståndet 

i boggin är minst 1,3 meter och mindre än 1,8 meter får boggitryckct vara 18 ton 

och när axelavståndet är minst 1,8 meter 20 ton, samt 

d) i fråga om släpfordon med treaxlad boggi när det mindre av boggiaxlarnas 

avstånd är mindre än 1,3 meter eller? när boggins viktfördelning inte är symmetrisk 

eller, när endast en axel i boggin. är luft- eller bladfjädrad, till 21 ton och i övriga 

fall när det mindre av axlarnas avstånd är minst 1,3 meter till 24 ton. 

36a § 

l. På väg får totalvikten för en tvåaxlad bil uppgå till 17 ton, för buss och i 

36 § 1 mom. c- punkten avsedd bil vars drivaxclvikt är minst 11,0 ton till 18 ton, 
~~ 

för treaxlad bil till 25 ton, för fyr axlad bil till 32 ton samt för fem axlad bil till 38 

ton. 

(2-6 mom. lika som i framställningen). 

36b § 

( 1 mom. lika som i framställningen). 

2. Vid fastställande av bilens bredd beaktas inte backspegel, riktningsljus eller 

sidQ~ På bil som används vid väghållning beaktas intc> tillfälligt monterade 

anordningar (utcslutn.) • 

.1, Bils största tillåtna längd, lasten medräknad, är 12,0 meter, för buss dock 

13,0 meter och för ledad buss 18,0 meter. Fordonskombinations största tillåtna 

längd, lasten medräknad, är 16,0 meter, dock med följande undantag: 
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a) största tillåtna längd för fordonskombination bildad av lastbil och påhängs

vagn konstruerad speciellt för transport av länga föremål är 20,0 meter; och 

b) största tillåtna längd för fordonskombination bildad av en lastbil och en 

egentlig släpvagn är 22,0 meter. 

!k Last som transporteras med bil får intC" överskjuta den i 1 mom. avsedda 

höjden eller bilens största bredd. h.ast fårLutan att bestämmelserna om bils största 

tillåtna längd öv_erskrisfs, skjut,g_ ut f[.?-,,,_mtill högst en. meter och bab;till högst två 

meter. 
i'~ 

36c, 36d, 38a, 46, 51 och 52 § § 

(Lika som i framställningen). 

57 § 

2. Till lastbil får inom ramarna för bestämmelserna i 36a § kopplas: 

a) enaxlad eller boggikonstruerad påhängsvagn vars totalvikt är högst 40 

procent högre än dragbilens totalvikt; 

b) enaxlad (uteslutn.) egentlig släpvagn med eller ytan bg_gfil vars totalvikt är 

högst hälften av dragbilens totalvikt; eller 

c) tvåaxlad egentlig släpvagn med eller utan boggi vars totalvikt är högst 40 

procent större än dragbilens totalvikt eller, om dragbilens alla axlar är dragande, 

högst två gånger dragbilens totalvikt. 

3. Till person-, paket- och specialbil samt till buss får kopplas en enaxlad 

egentlig släpvagn IJICQ eller utan boggi eller med c!! ... d,i!'?!>claxclsysterp som 

ru2llYS,rar bo~gin. Inom ramarna för bestämmelserna i 36a § får släpvagnens 

totalvikt vara: 

a) om den saknar bromsar, högst hälften av den dragande bilens egenvikt; 

b) om den är försedd med bromsar, högst lika stor som den dragande bilens 

egenvikt; eller 

c) om den är försedd med bromsar och om dragbilens alla axlar är dragande, 

högst två gånger den dragande bilens <'genvikt. 

58-59 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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(Ikraftträdelscbestämmclscn lika som i framställningen). 

Marichamn den 15 september 1988 

På. lagutskottC'ts vägnar: 

Gunncvi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf. 


