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Dnr NTN 2021/67
Dnr KFKS 2021/219

Natur- och trafiknämnden

Remiss av promemoria - Ändringar i
vägsäkerhetslagen
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande enligt
tjänsteskrivelsens bilaga 1, 2021-03-11
Sammanfattning av ärendet
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om
ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.
De ändringar som föreslås är en anpassning till europeisk lagstiftning och kommunens
ansvar har inte förändrats. Den kommunala väg som berörs av lagstiftningen är
Saltsjöbadsleden.
Kommunen ställer sig positiv till förslaget men vill att paragraf 10, som berör
rapportering av dödsolyckor, även ska inkludera samarbete med polisen så att uppdraget
kan fullföljas på ett effektivt sätt.
Ärendet
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om
ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 17 december 2021, innebär i
första hand att det obligatoriska tillämpningsområdet utvidgas från TEN-T-vägnätet (det
transeuropeiska transportnätet) till att omfatta även motorvägar och vägar utanför
tättbebyggt område som förbinder större städer och regioner (huvudvägar). Dessutom
omfattas vissa andra vägar om de har färdigställts med unionsmedel.
Direktivet innebär också att regleringen av kartläggning och bedömning av vägar i bruk,
samt uppföljningen av resultatet, förändrats i fråga om struktur och delvis i fråga om
innehåll. Detsamma gäller de regelbundna vägsäkerhetsinspektionerna med tillägget att
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vägsträckor som gränsar till tunnlar som omfattas av direktiv 2004/54/EG
(tunneldirektivet) ska inspekteras gemensamt av väghållaren och den som ansvarar för
kontroller enligt tunneldirektivet.
I promemorian föreslås till följd av detta ändringar i vägsäkerhetslagen (2010:1362),
lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och vägsäkerhets-förordningen (2010:1367).
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 17 december 2021.
De ändringar som föreslås är en anpassning till europeisk lagstiftning och kommunens
ansvar har inte förändrats. Den kommunala väg som berörs av lagstiftningen är
Saltsjöbadsleden.
Kommunen ställer sig positiv till förslaget men vill att paragraf 10, som berör
rapportering av dödsolyckor, även ska inkludera samarbete med polisen så att uppdraget
kan fullföljas på ett effektivt sätt.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till inspektioner och planering innebär inte några ytterligare kostnader för
kommunen.
Förslag till yttrande
De synpunkter som nämnden framför finns beskrivna i bilaga ett, förslag till yttrande.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1: Förslag till yttrande 2021-03-11
Bilaga 2: PM författningsförslag
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