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Diariet

Trafikverkets remissyttrande gällande
förslag till ändring av bestämmelser i Norge
om längd och bredd vid vinterväghållning
av väg samt om axeltryck för dumper
Beslut
Trafikverket avstår från att lämna synpunkter i sak eftersom det föreslagna
regelverket inte berör lagstiftning som rör svenska förhållanden.

Bakgrund
Statens vegvesen i Norge har sänt en remiss med ett förslag att i Norge
- öka den maximalt tillåtna längden och bredden för motorfordon med
påmonterad utrustning för vinterväghållning (plogbilar), och
- införa en dispensmöjlighet för anläggningsmaskiner (dumprar) att med
högre axeltryck korsa en väg trafiksäkert i samband med byggande av väg.

TMALL 0049 Beslut 4.0

Trafikverket konstaterar att om förslaget införs så kommer användningen av
fordon med påmonterad utrusning, såsom plogbilar, vara på ett mer likartat
sätt i Sverige och Norge.
I Sverige finns redan en möjlighet att ge dispens för att korsa en väg i
samband med t.ex. byggande av väg med högre vikter, även om lasten är
delbar. Detta regleras närmare i Trafikverkets interna riktlinjer (TDOK
2013:0613) om undantag från viktbestämmelser för vägtransporter
(transportdispenser).
Trafikverket välkomnar att det görs ansträngningar att hitta lösningar som
kan harmonisera regler och tillämpningen inom Norden.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef verksamhetsstyrning Karin
Östman. Föredragande har varit sakkunnig Thomas Holmstrand.
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