
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7 /1984-85 med 

anledning av ltl Barbro Sundbacks hemstäJlningsmotion 

till landskapsstyrelsen om införande av en bashastighet 

om 70 km/h. 

Landstinget har den 16 november 1984 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet, som i ärendet hört t.f. kanslisekreteraren Pia Rothberg och trafikinspektören 

Ulf LiUie, får härmed vördsamt anföra följande. 

I motionen föreslås med hänvisning till bestämmelserna i vägtrafiklagen för landskapet 

Åland och erfarenheterna från olika håll att landskapsstyrelsen borde uppmanas införa en 

bashastighet om 70 km/h i landskapet. 

Genom den nya vägtrafiklagen för landskapet Åland (27 /83), som trädde i kraft den l 

september 1983, gavs möjligheter för landskapsstyrelsen att införa ett differentierat 

hastighetsbegränsningssystem. Detta innebär att landskapsstyrelsen enligt lagens 32 § 

kan utfärda bestämmelser om en allmän hastighetsbegränsning i hela landskapet ("bas

hastighet") och i egenskap av väghållare komplettera detta beslut med vägbestämda 

hastighetsbegränsningar. I riket gäller 80 km/h som bashastighet medan i Sverige basen 

lagts vid 70 km/h. Beroende på vägnätets standard och trafikmängden utfärdas för 

bestämda vägsträckor avvikande hastighetsbegränsningar, antingen högre eller lägre än 

bashastigheten. Anges inte genom skyltar någon särskild hastighet, får fordon framföras 

högst enligt bashastigheten. Erfarenheterna frän de länder där bashastighetssystem 

visat att trafiksäkerheten förbättrats och olycksantalet sänkts. Av olika 

åtgärder anses allmänt hastighetsbegränsningar ha den 

om av ett bashasti.ghetssystem på Åland gavs redan i december 1979 

av landskapets trafildagskomrnitte. Kommittebetänkandet innehöll olika utrednings- och 

mätningsresultat som klart visade bashastighetssystemets fördelar ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Förslaget lades i det skedet vilande i landskapsstyrelsen 

väntan på framställningen tiU ny VEigtrafiklag där det likväl inte medtogs. 

Vid behandlingen av 1andskapsstyrelsens framställning till ny vägtrafiklag föreslog ,därför 

dåvarande lagutskott bl.a. en sådan ändring att ett bashastighetssystem skulle kunna 

införas. Som ovan framgått omfattades förslaget av landstinget. Utskottet konstaterade 

sitt betänkande (nr 10/ 1982-83} att den dittills gällande "generella 

hastighetsbegränsningen om 90 km/h ..... , med beaktande av vägnätets standard och 
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