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Se sändlista

1 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter
allmänna råd om vägmärken och andra
anordningar
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Regeringen har genomför ändringar i vägmärkesförordningen (2007:90)
infört nya vägmärken och andra anordningar samt att det blir en ny struktur
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och namn på vissa vägmärken och andra anordningar. Detta medför att våra
föreskrifter är i behov av ändring så de överensstämmer med förordningen.
Förslagets innehåll i korthet
Vi föreslår att införa nya föreskrifter för att komplettera de nya vägmärken
och andra anordningar. De nya föreskrifterna är en vidareutveckling av
Trafiksäkerhetsverkets regler (TSVFS 1984:32) om utmärkning enligt lagen
(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter (TSVFS 1989:116) om bomanläggningar i plankorsningar,
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra
anordningar, Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:272) om storlekar på
vägmärken och andra anordningar. Förutom nya föreskrifter så inför vi
allmänna råd för att ge mer vägledning, uppdaterar språket och ändrar
strukturen så att bestämmelserna bättre överensstämmer med
vägmärkesförordningen. Vi föreslår även att dessa regler och föreskrifter
upphör att gälla i samband med ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda
senast den 9 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2013-23 i
svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
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Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter
som kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på
Transportstyrelsens webbplats. Av sammanställningen kommer följande att
framgå: vem som skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och
Transportstyrelsens kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs
en sekretessprövning, så att eventuella remissynpunkter som omfattas av
sekretess inte publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Lars Hammar, lars.hammar@transportstyrelsen.se, 010-495 55 27
Kristofer Elo, kristofer.elo@transportstyrelsen.se, 010-495 57 71

Med vänlig hälsning

Lars Hammar
Utredare
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Sändlista
Organisation
Eskilstuna kommun
Falu kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Halmstad kommun
Håbo kommun
Härnösand kommun
Jönköping kommun
Kalmar kommmun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Leksands kommun
Linköping kommun
Luleå kommun
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västra Götland
Länsstyrelserna
Malmö kommun
Max
Nyköping kommun
PEAB
Petroliumbranschens arbetsgivarrförbund
Polismyndigheten
Rasta
Riksantikvarieämbetet
Riksförbundet enskilda vägar
Scandic
Skanska
Stockholm kommun

Svensk bensinhandel
Svenska branschföreningen för säkrare
vägarbetsplatser

E-postadress
info@eskilstuna.se
marianne.hagman@eskilstuna.se
kontaktcenter@falun.se
margaretha.aslund@falun.se
gavle.kommun@gavle.se
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
direkt@halmstad.se
kommun@habo.se
sofie.hellmin@habo.se
kommun@harnosand.se
samhallsforvaltningen@harnosand.se
kontaktcenter@jonkoping.se
kommun@kalmar.se
karlskrona.kommun@karlskrona.se
karlstadskommun@karlstad.se
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
kommun@leksand.se
kommun@linkoping.se
Jonas.Sjolin@linkoping.se
lulea.kommun@lulea.se
stockholm@lansstyrelsen.se
vasterbotten@lansstyrelsen.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
kontakt@lansstyrelsen.se
malmostad@malmo.se
joakim.floren@malmo.se
info@max.se
kommun@nykoping.se
tekniska.divisionen@nykoping.se
webmaster@peab.se
urban.alm@peab.se
ari.kirvesniemi@transportforetagen.se
registrator.kansli@polisen.se
erling.andersson@polisen.se
info@rasta.se
registrator@raa.se
kansliet@revriks.se
anders.lundell@revriks.se
info@scandichotels.com
ida.dahlback@skanska.se
hans.fransson@skanska.se
kommunstyrelsen@stockholm.se
jarina.eklund@stockholm.se
jonas.eliasson@stockholm.se
info@svenskbensinhandel.se
info@sbsv.se
gf@sbsv.se
jf@sbsv.se
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Svenska prutolium och biodrivmedel institutet
Svepark
Sveriges kommuner och landsting
Svevia
Trafikverket

Umeå kommun
Uppsalas kommun
Visby kommun
Växjö kommun
Älvdalens kommun
Örebro kommun
Östersund kommun
Ångpanne föreningen
WSP

info@spbi.se
lena.karlsson@svepark.se
info@skl.se
erik.levander@skl.se
info@svevia.se
trafikverket@trafikverket.se
gunilla.ragnarsson@trafikverket.se
olle.mornell@trafikverket.se
umea.kommun@umea.se
gatorochparker@umea.se
uppsala.kommun@uppsala.se
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
regiongotland@gotland.se.
kommunstyrelsen@vaxjo.se
info@vaxjo.se
kommun@alvdalen.se
servicecenter@orebro.se
kundcenter@ostersund.se
info@afconsult.com
info-se@wsp.com
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