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Trafikverkets remissyttrande gällande Transportstyrelsens
promemoria ”Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för
korta dragbilar”
Sammanfattning
Trafikverket kan inte ta ställning till Transportstyrelsens förslag till säkerhetshöjande
åtgärder för korta dragbilar eftersom underlaget som förslagen bygger på inte tillräckligt
väl kan säkerställa effekterna med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet.
Yttrande
Trafikverket är givetvis positivt inställd till att åtgärder vidtas för att öka trafiksäkerhet
och framkomlighet på vägarna. Vi har emellertid svårt att med utredningen som grund
bedöma vilka effekter Transportstyrelsens förslag får i detta avseende även om det verkar
sannolikt att trafiksäkerheten inte påverkas negativt.
När det gäller framkomligheten för korta dragbilar med påhängsvagnar får Trafikverket
signaler från flera olika håll att det finns relativt stora problem för dessa fordon i
samband med vinterväglag. Det är därför av största vikt att införa åtgärder med god
effekt för att minska problemen. Även om underlaget som Transportstyrelsens förslag
bygger på inte ger en tillräckligt tydlig bild av vilka effekter förslagen har på
framkomligheten, anser vi att det finns anledning att undersöka frågan vidare.
Trafikverket anser slutligen att utredningens rekommendation, att Sverige fortsatt ska
medverka i det internationella arbetet med ECE-reglemente 13 samt i det internationella
arbetet med rådets direktiv 96/53/EG, bör förtydligas med avseende på vilka frågor som
Sverige bör driva i dessa forum för att förbättra trafiksäkerheten för
lastbilskombinationer med korta dragbilar.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon Föredragande har varit
sakkunnig Peter Larsson I den slutliga handläggningen har Stefan Engdahl chef för
verksamhetsområde Planering, Marie Hagberg chef för avdelning Transportkvalitet,
Stefan Jonsson chef för enhet Trafiksäkerhet väg utredning deltagit. Samråd har skett
med verksamhetsområde Trafik, verksamhetsområde Underhåll, resultatenhet Förarprov
samt verksamhetsområde Planering avdelning Expertcenter och enheten för Miljö.
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