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användning och belastning
Föredragen för Republikens President den 2 juli 1999
Utfärdad i Mariehamn den 23 september 1999

Med stöd av 63 § vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/83)
ändras 1 § 2 mom. och 7 § 1 mom. landskapsförordningen den 16 november 1993 om fordons
konstruktion, utrustning, skick, användning
och belastning (104/93) sådana de lyder i landskapsförordningen den 13 februari 1997
(18/97), samt
fogas till 1 § 1 mom. en ny 4 punkt samt till
förordningen nya 7a och 8a §§ som följer:
1§
Inledande bestämmelser
Med de avvikelser som anges i denna förordning eller som följer av vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/83) skall följande riksförfattningar tillämpas i landskapet Åland:
-----------------------------------4. Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (FFS
1715/92)
Närmare bestämmelser som utfärdats av
trafikministeriet med stöd av ovan nämnda
riksförordningar gäller i landskapet Åland om
inte annat följer av bestämmelserna i denna
förordning eller landskapsstyrelsebeslut.
7§
Motordrivet fordons högsta tillåtna hastighet
För ett motordrivet fordon utan släpvagn är
den högsta tillåtna hastigheten på väg med

avvikelse från bestämmelserna i 3 § 1 mom.
förordningen om användning av fordon på väg
a) 90 km/h för hus-, och begravningsbilar i
kategori M1 samt för paket-, special- och servicebilar i kategori N1,
b) 90 km/h för bussar (kategori M2 och M3),
c) 80 km/h för lastbilar vars totalvikt överstiger 3,5 ton (kategori N2 och N3) samt
d) 50 km/h för ett motordrivet fordon som har
minst en ofjädrad axel; denna begränsning gäller
dock inte en minst 25 år gammal motorcykel som
till sin ursprungliga modell är utan fjädring
baktill (klass L3 och L4).
-----------------------------------7a §
Koppling av släpfordon till traktor
35 § i förordningen om användning av fordon på
väg skall i landskapet Åland ersättas av följande
bestämmelse.
En traktor (kategori T) får inte dra fler än ett
fordon som inte är inrättat för koppling till traktorn, eller två fordon som är inrättade för koppling till traktorn.
Den sammanlagda totalmassan av tillkopplade fordon som saknar effektiva bromsar får
inte överstiga två gånger traktorns egenmassa.
8a §
Hastighetsbegränsare
Bestämmelsen i 55 § 1 mom. fordonsförord-
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ningen enligt vilken vissa bussar och lastbilar
skall vara utrustade med hastighetsbegränsare skall gälla i landskapet med den avvikelsen
att en i landskapet registrerad lastbil i kategori
N3, som tagits i bruk efter den 31 december
1987, skall vara försedd med hastighets-

begränsare som är inställd på sådant sätt att
lastbilen inte kan framföras med högre hastighet än 90 km/h.
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