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Trots att vi i RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) inte finns med på er sändlista för remiss TSF
2013-23 vill vi lämna några synpunkter på remissen om vägmärken och andra anordningar.
Vi hoppas givetvis att vi vid nästa remissförsändelse finns med på er sändlista.

Inledningsvis vill vi påpeka att vi inte kommenterar trafikmärkens storlek och placering
eftersom vi bedömer utredarnas kunskap i ämnet vara bra och att de på ett vettigt sätt kan
genomföra behövliga förändringar. Samma sak gäller för kompletterande föreskrifter för nya
och gamla vägmärken. Möjligen kan vi förespråka alternativ 2 vägtyp när det gäller storlek
på vägmärken.
Följande synpunkter lämnas när det gäller vägmärken:
1. Eftersom vägmärket C 44 är ganska nytt och inte används på så många platser bör
man kräva en förvarning om att en gata förses med C 44 så att förarna kan välja
annan väg.
2. Vi håller med om att vägmärket X 6 inte skall tillåtas vara placerad på ett rörligt
fordon. Vi håller också med om att förbudsmärket C 27 inte bör vara rörligt med det
motiv som anges.
3. När det gäller varningsmärke A 41 så bör det på ett bra sätt framgå hur märket skall
användas eftersom tanken är att det skall vara ett tillfälligt märke. I nya föreskriften
nämns märket som ett rörligt märke och det verkar för oss som ett tveksamt förslag.
X 6 är nog fortfarande ett bra märke. Kommer märke X6 försvinna så småningom?
4. I samband med utmärkning av cirkulationsplats finns i föreskriftsförslaget
kombinationen D 2 tillsammans med B2. Bör denna kombination finnas kvar? Har
personligen aldrig sett denna kombination i Sverige.
5. Bör kanske vägmärket D 6 tas bort och att man i fortsättningen endast använder
systemet med D 7 så att vi får delade vägbanor för gående och cyklister?

Slutord:
Vår förening värnar om husvagnsåkarnas - och husbilsåkarnas trivsel i form av vettiga regler
för trafiksäkerhetens bästa när man utnyttjar friluftslivet på bästa sätt. Ett bra regelverk som
gynnar Nollvisionen är en fördel för oss.
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