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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1974-75 
ued .'."lnledning .2v lo.ndsko.psstyrelsens frnra

ställning till Lnndstinget oed förslng 

till lnndsko.pslng 2ngående ändring o.v 

lo.ndsko.pslo.gen 01J vägtro.fik i lo.ndsknpet 

Ålcmd. 

Lo.ndstingct h::i.r inbcgärt L:i.e;utskottets utlåt~:mde över ovo.nnärnnd:i. 

fro.aställnine;. Med cmlednine; här2v får utskottet vörds~mt '1nförn föl-

Lo,[',utskottet soE1, efter ntt redo.n detto. år h:l behcmdl::i.t ett fler

t2l froJJställningo.r på vägtro.fikens och notorfordonsl:lgstiftningens 

ooråd~72'ckouuendere,r koncentrntion o.v dessc., frrn~ställningar, h3T be

hnndlc:.t denne.. frnuställning och funnit, ci.tt frc:oställningen å enn 

sido..n tnr sikte på ändrine; ClV r12glern0, för stmm:lnde och pnrkering 

och å o.ndro. sidnn syft2r till o.tt göra r:mvändningcn r__:,v bilbälte och 

skyddshjälD obligntorisk. Därtill föreslås förtydligo.nden för utryck

ningsfordouens höe;st.'.l tillåtno. körho.stie;het. 

I fråge.. oo st2dgo.nde110., oo. stcmno.nde och parkering hci.r utskottet 

funnit c.tt uotsvo..ro.nde ändring'J.r företo.c;its i riksla.gstiftningen?vn.r

utskottet för uppnående o.v enhetlighet ej häruti hnr nåcGt att 

erinro.. 

Vnd c;äller den föreslo.gna oblisatoriskn c.nvändningen nv bilbälte 

cch skyddshjäl;:i :::i.nser utskottet visserligen c.tt en sådcm åtgärd vore 

ägnnd :J.tt skydd:::i. respektive personer. EDellertid bör det 2.nses i:.wti ve

ro..t G.tt lnndske,pslo..gstiftningen på dett:i. ouråde så långt sou lJÖjligt 

följ er förhåll::rndenct i riket och Sverie;e sent övric;c. N urden. I Sverice 

införs obliG2torisk 2nvändnine ::iv bilbälte från och L.;ed ingången :1v 

år 1975. I riket är ärendet under behc"11dling i riksd2c;en. Be träff :rndt: 

::..nvändninG CLV skyddshjälu ho..r vetc:rlic;en ej konkreta le:testiftninG såt

Cärder ännu t::i.c;it foru i nåeot nordiskt lc..nd. 

Då dess.2 till själ ve. förctrens e[;et skydd hänsyfto.nde åtgärder k-::i.n 

2.nses S2.Ll11211häne;2 rä ttspoli tiskt och då lt2ndsk2pets läge i Norden 

Ded li vlic;t rese'.ndeutbyte rent prc.ktiskt bör ;_ioti ver2 störstn r:1ö jliG:J. 

enhetlighet? h:...:.r utskottet i dettci. skede funnit det lJest ände,oålsen

liGt ntt c\bli[C.'J.torisk 2nvändning o..v bilbälte och skyddshjälL1 L1åtte 
::.nstå. 

I 23 § 4 uoc. föreslår utskottet ändrinG 2v frälJst språklig nCJ.tur. 

Ned hänvisninc till det 211förd::l får utskottet vördsCLLlt föreslå~ 
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::ttt Lcmdstinget uåtte o.nt:J.e;o. lo.gförslo.c;et 

sålyd-:mde ~ 

L n n d s k n p s 1 
cJ1gående ändring c.v lo.ndskapsl2c:;en ou vägtr:1fik i 12-ndsknpet Ålo.nd. 

I enlic;het ued L:J.ndstineets beslut upphäves 18 § 4 LJO[l. n cch e 

punl{tern2 lt:,ndsk8.pslnc;en den 10 april 1958 oLl väc;tr2fik i l::mdsko.pet 

Ålc..nd ( 8/58) sådcmn S1',[.;do. lo.grUIJ lydc;r i lc.ndsk2pslo.c;c;n den 20 2-pril 

1971 (16/71), ändrns 2 § 1 punkten, 17 § 5 oou., 13 § 3 ucu. i punk

cch 7 LlCJL. 'S2,1Jt 23 § 4 l~iUiJ.' 8,V deSSQ 12crw_1 2 § 1 punkten 

0 ch 18 § 3 uou. i punkten ävcnsod 5 och 7 lJuiJ. såd211,'.), de lyder i 

näiJnd::1 l:::~ndsl-c2psl2c; 8..V dcn 20 april 1971 9 17 § 5 UGL. såd,mt det ly

der i lcmdsko.psl2e;en den 10 1:.:io.rs 1972 (15/72) uch 23 § 4 L,cd~u~~~f~{n.) 
i 1'1ndsk2psl.'..1gen den 15 2pril 1966 ( 4/ 66) s,2L1t fci(;DJ:3/ ti.11 

lQcens 18 § nyn 3o. och 3b 000., såsou följer: 

2 §. 

1) p 0, r k e r i n e; uppställniniS JJ.V f crdon ued eller u t~:n föra~e, 

dock ej kortvo.rig uppställninc o.,v fcrdcn för på- eller ovstigninrs 

eller för lo.stninc eller lossnin~; 

17 §. 

5. Då fc;rdon k01JL1e:r till väs från p2rlwrin3splo.ts, fnstic;het, ser

vicestnticm (:'llcr 211n0,t u0tsv::ir2nde curåd0 ut.:cnför väcen eller från 

stic;, äc;uväc; eller ::::,nn.~n ~_,0tsv:tr:::mdc väc:; !1 S'.1L.. t då furd0n ::vlät;sno.r sic 

från väc;cn till sådc:.n pL"Cts, skr~ll föraren väjc: för v::.rje mm::0,n väg

tr0,fik:::m t. 

18 §. 

3. Ford0n får ej ,st::mncis eller p:::trkcrets ~ 

i) på cånc;bcinet eller cylre;l bc:,nc:. 

3:-i. Fordun får c j st::mn2s eller p::~rkcrCts på en i_)211Cn_, körb:::meu.;,rkt..

:rin2: nnc;i ven sträckc~ på vnrdero. sid~'-11 cu väe;ubirket sc:u ~;.nc,i ver håll

Pl2-ts för buss Gller' uLl LO,rkE::rinc solD18-S !1 närnc.,rc än tc;l V l_,c;•ter från 

Därket. På dctt:i 0nråde får fcrdcm d,1ck stcrnne,s för på- eller :2vstic~

hine;, då sto.nncmdet k:::.n ske utJ,n hinder för busstro.,fiken. 

3b. Ut2n hinder ::iv st:::tdcs2ndet i 3 1_w;_j. i punkten får cykel ':1ch 
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ouped st.:mn o.s eller po.rke r :i.s på gånc b.::.n c. eller cykelbo.n o.. Även ::mn'.J.t 

f ordon får, under förutsättnin c; att särskild försikt:iglet i '.lkttCt.ges, 

kortvarig t för lnstning eller l ussninc sto.nn2s på sån G- eller cykel

bano. 9 då io.ktto.c;o..ndet o..v sto..dc;.:mden n i 2 9 3 och 3o.. u oiJ . c ch tvin c:;o.nde 

skäl det påknllo.r c ch ou t:~ång- eller cykclbm1 .::.s hållfnsthet därvid 

ej äventyrci.s eller 211vändningcn Cl.V den C· Skäli c; t försvår:J.s . För2r en 

2,v f c rdun s oc sålunda. st.:urno.ts sko.11 hållo. sic i närheten o.v f c rdun e t 

och vid beh·JV flytta. dctso.ruJo. till pl:::tts där det ej utgör hinder för 

den övrico. tro.fiken. 

5. St::mno.nde på de i 4 UO.;j. nfö.mdo. pl::itserno.. är tillåtet 2ndo.st 

~v synn erlig o. skäl. 

cäller e j uLl 2nno.t 

vits ;_;edelst väc;cärke eller körb .'.ll1 ci::~o.rkerint . 

23 §. 

4 . I 1 ~:1 vL. förcskri vno. ho..sti chetsbec;ränsnin cci..r cäller e j u tryck

ni11 c;sf c) rd cn, s.:JI..lt de i stöd o..v 3 Llc.::.....; , före skri vn :-.~ eller gen c:J vä t,"Lär

utrycknin e:;sf0rdun i brådsk.::.n-

de 

Närv nrnnde i utskc ttet: urdförnnden S2lL;cn 9 vice crdfö r nnden Sund

blou , lednuötern o.. Do.hl ilc.n 1 Ol e; f Jo.nss un c. ch Ben c tz (de l vis) s o.u t er

sätto..ren WideLnn (delvis). 
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