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STORA UTSKOTTETS betänkande N~ 23/1957 med
a nJ...tidning av landskapsstyrelsens framställning
till Ålands landsting med förslag till landskaps!IL,2 3/+9 5,7 •
lag om vägtrafik i landskapet Åland (20/1957),
Landstinget 1 som fått mottaga lagutskottets i ärendet avgivna betänkande9 har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande.
Sedan stora utskottet vid särskilda sammanträden noggrant genomgått
lagutskottets förenämnda betänkande samt granskat i ingressen nämnda
framställning, har stora utskottet beslutat omfatta lagutskottets betänkande med följande ändringsförslag:
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Följande tillägg föreslås: "på landsbygden uttryckligen
på platser 9 där den oavbrutna sikten förbi fordonet i var.dera riktningen är mindre än femtio rri.eter."
Ny punkt f) av följande lydelse föreslås: ":fi'ör annat fordon än sådant, som forslar mjölk, vid mjölkbord eller i
dess omedelbara närhet."
Hänvisningen till 27 § 6 mom. bör vara 25 § 6 mom.
Ny punkt 5 av följande lydelse föreslås: "Fordon, som
upphinner eller kör bakom annat fordon, må icke använda
bländande ljus."
I anledning härav ändras den efterföljande nummerord-
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ningen.
En stilistisk ändring ha r företagits&

I anledning av de ovan under punkterna 1-5 föreslagna ändringarna
skulle §§ 18, 20 och 21 erhålla följande lydelse:
18 ~ .
1. Fordon skall för uppställning eller pa rkering styra i körriktningen så nära körbanans högra kant som möjligt och vid pa rkering, såvitt
det är tillåtet och möjligt, helt och hållet utanför körbanan. ~å enkelriktad körbana eller med vederbörligt märke angiven plats 1 så oc~ där
polismyndighets tillstånd därtill utverkats, är u ~ps tällning och parkering tillåten även intill vänstra kanten av vägen. Likaså må bil, som
forslar mjölk, med iakttagande av särskild försiktighet stannas på landsbygden intill vänstra kanten av vägen för lastning och lossning.
2. :E'ordon må icke stannas, uppställas eller parkeras på sådan plats
eller så, att detta medför risk eller att trafiken störes eller hindras.
3. Stannande av fordon av annat skäl än tvingande trafikhinder och
Uppställning är förbjudet.
a) i kurvor och i närheten av sådanR, p~ backkrön och i backslutthingar ävensom på andra platser, där sikten ~r begräns a d, på l a ndsbygden utryckligen på platser, där den oavbrutna sikten förbi fordonet i
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-2vardera riktningen ä r mindre än femtio meter;
b) i korsningar och tunnlar;
c) på skyddsväg och närmare än fem meter från densamma;
d) på område med vägmärken, som påbjuder gruppering, och så nära sådant område att grupperingen försvåras;
e) vid vägmärke så, att detta skymmes; samt
f) där vägmärke anger förbud mot uppställning.
4o Parkering är dessutom förbjuden
a) på gång- och cykelbana samt smal körbana, bro och även annorstädes, där sådan till följd av terrängen, körbanans konstruktion eller
skick, föret eller väderleksförhållandena kan medföra fara;
b) i körbanans riktning närmare än femton meter från busshållplats
eller refuge samt n ärma re ä n två meter från\ portgångar och därmed jämförliga platser, så ock på srrio.l körbana mitt emot sådana, så att inkörning till dem försvåras;
c) i närheten av korsning eller gathörn så, a tt sikten skymmes eller
svängning av fordon försvåras;
d) vid sidan av fordon, som pa rkerats vid körbanans kant; samt
e) för andra fordon än tgxibilar på taxistationer;
f) för annat fordon än sådant, som forsl ar mjölk, vid mjölkbord, eller i dess omedelbara närhet.
5. Har förbud mot ·parkering angivits med v 2.gmärke, må, såvida icke
stadgandet i 4 momo utgör hinder, fordon uppställas för lastning och
lossninge Likaså må lastbil utan hinder av stadgandet i 4 mome a) tillfälligt uppställas för sådant ändamål på gång- eller cykelbana, där
trängande skäl det påkalla.
6. Förare skall, innan han avl ägs na r sig från sitt fordon, försäkra
sig om att det icke kan komma i rörelse av sig självt. Har fordon stannats på plats, som nämnes i 4 mom., skall. föraren uppehålla s:'...g vid
fordonet och vid behov genast fly t ta d~t till plats 1 där det i cke utgör
hinder för traf ikeno
7. Förare skall på uppmaning av polis omedelbart flytta fordon, som
uppställts eller parkerats i strid med stadgandena i denna paragraf~ Anträffas föraren icke, må fordonet på åtgärd av polisen och på den felandes bekostnad flyttas till närmaste lämpliga plats.
20
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I mörker och skymning eller när sikten på g rund av dimma, regn eller
snöfall eller av annan sådan orsak är begränsad, skall motorfordon, Ill')tordrivna anordninga r ocp släpfordon föra för dem föreskrivna belysniLgsanordningar. Föraren bör tillse, att föreskrivna belysnings- och refleB-
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anordningar äro rena och eljest funktionsdugliga. På tillräckligt belyst körbana må dessa fordon föra parkeringsljus isttället för

närljus~

2. Cykel skall under de i 1 mom. nämnda förhållandena vara försedd
med i 27 ~ 6 mom. föreskrivna a nordningar och hästfordon på vänstra sidan med ljusanordning, som visar vitt ljus framåt och rött bakåt. I
stället för rött ljus bakåt må fordonet baktill till vänster förses
med röd reflexanordning med minst trettio kvadratcentimeters

refl ,;,::/~.· tae

3. Fordon 9 parkerat på väg, där sikten på grund av otillräcklic ..;elysning är begränsad, skall föra föreskrivna parkerings- eller närljus
eller, då sådana icke föreskrivits, minst en effektiv 1 på fordonets
vänstra sida monterad ljuskälla, som kastar vitt sken framåt och rött
bakåt. Skymmes motorfordons bakljus vid lastning och lossning i mörker,
skola närljusen hållas t ä nda.

4. Vid möte med fordon eller då fordon stannats på körbana må bländande ljus icke användas 1 ej heller på väg med tillfredsställande belysning annat än för att giva kort signal.

5. Fordon 1 som up p hinner eller kör bakom annat fordon, må icke använda bländande ljus.

60 Fordon må icke, därest anna t ej ä r särskilt stadgat, föra anordninga r, som kasta eller reflektera annat än vitt eller gult sken framåt
och rött eller rödgult sken bakåt.

7 ~ Då väderleksförhå.llandena sådant påkalla, må i bil i stället för
stadgat ljus framtill användas dimljus, som motsvarar gällande föreskrifter, samtidigt med parkerings ljus. Backningsljus 1 sökarljus och
andra hjälpmedel må icke användas så, a tt de bereda olägenhet för den
övriga tra fiken.

21 §.
1. Fordon må icke lastas eller passagera re däri placeras på sådant
sätt, a tt det för bilens förare avsedda utrymm~ inskränkes eller att föraren hindras att genom backspegeln iakttaga den bakomvarande trafikene
2. Skjuter last eller a nordning på fordon framtill eller baktill utanför fordonet,

skall ändan av den utskjutande delen förses med tydligt

skönjbar flagga eller lykta eller annan lämplig anordning. I motorfordon
skall härvid framtill användas vit eller gul och baktill röd eller rödgul duk, vars storlek 51'." minst JO x 30 cm, och unde~förhållanden, som
nämnas i 20 § 1 mom., ljus eller reflektor av samma färge

3o Polisman äger rätt att hindra användande av fordon, om det är så
l a st a t, att dess nyttjande kan medföra uppenbar fara eller olägenhet~
4o Beträffande transport a v personer och gods med motorfordon, motordriven anordning och släpfordon är dessutom gällande 9 vad därom är sär-
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Hänvisande till vad ovan sagts föreslår utskottet vördsamt
1) att Landstinget vill e antaga lagförslaget
i

den lydelse lagutskottet föreslagit med be-

aktande av de ändringsförslag stora utskottet
framfört;

samt

2) att landstinget ville u p pdraga åt landskapsstyrelsen att utarbeta och till landstingets
vintersession år 1958 överl ämna framställning
med förslag till landskaps lag om motorfordon i
landskapet Åland~
Mar i eha mn den

vember

1 957~
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Curt Carlssono

Närvarande i utskottet: Harry Johansson 9 ordförande 9 Hugo El fsberg,
viceordförande, samt l eda möterna Gunhild Berglund, Sigurd
Danielsson, Trygve Johansson, Sven Lindholm, Bert ~l Söderlund
och

W ilh~

Wi len samt Johan Lönroth och Ferd. Sjös t rand vid

ett sammanträde i stället för Gustaf Ek och Eina r

Sundin~
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