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Remissvar: Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor
(byggregler)
Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen är en intresseorganisation för företag och organisationer verksamma
inom vägmarkeringsbranschen. Vi är en medlemsorganisation med 35 företag verksamma i Skandinavien.
Föreningens mål är att företräda branschen inför stat, kommun och andra myndigheter i frågor gällande
vägmarkeringar, samt genom forskning och utvecklingsarbete främja utvecklingen inom branschen. Genom
denna skrivelse inkommer vi med svar på ovanstående remiss.
Vägmarkeringar är nödvändiga för att både förare och fordon med stödsystem ska kunna färdas på ett
trafiksäkert sätt. Vägmarkeringarnas funktion försämras genom påverkan av trafik och väderlek och behöver
därför kontinuerligt underhållas och rengöras.
Vi noterar att vägmarkering finns med på flera ställen i förslaget men vi saknar ett samlat grepp gällande kraven
och behoven för den nutida körledningen i kap 5 ”Säkerhet vid användning av vägar”. Anledningen är den
utveckling vi ser inom fordonsbranschen med automatiska körledningssystem (ADAS), vilka till stor del förlitar sig
på att vägmarkeringen är funktionell och synlig. I flertalet länder är vägmarkeringar idag en prioriterad fråga för
säker traditionell körning, men samtidigt sker också anpassningar för de självkörande fordonens behov. I en
överskådlig tid kommer vi ha en hybridsituation med både manuella och autonoma system, varför det kommer
bli viktigt att kunna stödja båda systemen.
För att vägmarkeringar idag ska fungera krävs:
• Att vägmarkeringar utförs så de fyller krav på synbarhet i vått väglag
• Att vägmarkering ger god kontrast även mot ljusa beläggningar
• Att kantlinjer utförs heldragna så att vi uppnår komfortabel körledning
• Att vägmarkeringarna underhålls så funktionskraven upprätthålls
• Att vägmarkeringarna hålls synbara även vintertid genom effektiv snöröjning så långt det är möjligt
• Att vägmarkeringarna rengörs från smuts under alla årstider
För framtida remisser från Transportstyrelsen önskar vi också att vår branschförening står med som mottagare i
ordinarie sändlista.
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