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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om vägmärken
Utfärdad i Mariehamn den 13 februari 2014

Med stöd av 83 § vägtrafiklagen (1983:27) för
landskapet Åland
ändras 3 § 1 mom., 13 § 2 mom. gällande
vägmärke Fö2, 19 § 2 mom. gällande vägmärke
A5, 20 § 2 mom. gällande vägmärke LV8, 23 §
2 mom. gällande vägmärke LS23 och 2 mom.
ikraftträdelsebestämmelsen i landskapsförordning (2005:35) om vägmärken samt,
fogas till förordningens 2 § ett nytt 2 mom.,
till 12 § två nya vägmärken, till 23 § tre nya
vägmärken, till 48 § ett nytt vägmärke samt till
förordningen en ny 9a § som följer:

3§
Vägmärken, tilläggstavlor och andra anordningar ska vara retroreflekterande eller belysta.
-----------------------------------9a §
Vid arbete på vägen eller vägområdet får
märkena V8b gupp, V8c grop, V9 vägarbete,
V29 annan fara, P4a, P4b trafikdelare, LV9
minskning av antalet körfält och X1b kantmarkeringsskärm vara placerade på fordon.

2§
-----------------------------------Texten på vägmärken och tilläggstavlor ska
vara utförd i typsnittet Tratex.
12 §
--------------------------------------------------------------------------Märket anger en vägsträcka där gående ofta
korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

V17a Gående
---------------------------------------------------------------------------
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V26a Fordon
med förspänt
dragdjur
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Märket anger en vägsträcka där fordon med
förspända dragdjur ofta korsar eller uppehåller
sig på vägen. Andra symboler kan förekomma
på märket. Landskapsregeringen får meddela
föreskrifter om vilka andra symboler som får
förekomma.

--------------------------------------------------------------------------13 §
---------------------------------------------------------------------------

Fö2 Stopplikt

Märket anger att förare av fordon som närmar sig korsning eller väg alltid ska stanna
vid stopplinje samt väja för trafiken på den
korsande vägen. Om stopplinje saknas, ska fordonet stannas omedelbart före den korsande
vägen där sikten är fri. Angående placeringen
av märket gäller i tillämpliga delar vad som är
sagt angående placering av märke Fö1.

--------------------------------------------------------------------------19 §
--------------------------------------------------------------------------Märket anger att en gågata börjar. Undantag
från bestämmelserna om fordon som får föras
på en gågata enligt 42 § 2 mom. vägtrafiklagen
ska anges på en tilläggstavla.
A5 Gågata
--------------------------------------------------------------------------20 §
--------------------------------------------------------------------------Märket anger körfältsreglering i nästa korsning. Märket är placerat där regleringen börjar
och anpassas efter förhållandena.

LV8 Körfältsindelning före korsning
---------------------------------------------------------------------------
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23 §
--------------------------------------------------------------------------Märket anger en anläggning som erbjuder rum
för övernattning och frukost.

LS23 Rum och frukost
Märket anger en anläggning med försäljning
av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

LS24 Gårdsbutik
Märket anger en anläggning med tillverkning
och försäljning av hantverksprodukter.

LS25 Hantverk

LS26 Tillfällig utmärkning

Märket anger riktningen till tillfälliga verksamheter på landsbygden. Texten anpassas
efter verksamheten.

48 §
--------------------------------------------------------------------------Skärmen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett
retardationsfält.

X8 Avfartsskärm
---------------------------------------------------------------------------
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________
----------------------------------Vägmärken och andra anordningar vars utseende överensstämmer med tidigare gällande
bestämmelser men inte med denna förordning
ska bytas ut senast år 2020.
__________

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2014.
Vägmärken och andra anordningar vars utseende överensstämmer med tidigare gällande
bestämmelser men inte med denna förordning
ska bytas ut senast år 2020.
__________

Mariehamn den 13 februari 2014
CAMILLA GUNELL
lantråd
Veronica Thörnroos
föredragande minister
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