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Yttrande över remiss om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på
väg (dnr N2013/1348/TE)

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över rubricerade remiss.
Trafikanalys har utifrån möjligheten att uppfylla de transportpolitiska målen ingen invändning
mot förslagen. Nedan följer några kommentarer om detaljer i genomförandet.
I rapporten föreslås återkommande tillståndsmätningar av regelefterlevnaden inom
yrkestrafiken och att Transportstyrelsen blir ansvarig myndighet för detta. Trafikanalys ser
positivt på detta förslag och de detaljerade förslag som ingår för att göra detta möjligt.
I rapporten föreslås att samlad information om yrkestrafiktillstånden, bland annat uppgifter
från tillståndsmätningarna, ska presenteras på Transportstyrelsens webbplats. Detta är ett
gott förslag, men vi vill framföra betydelsen av att samla kvalitetsgranskad statistik från
transportområdet på en plats dit användare kan få en vana att vända sig för sökning av denna
typ av information. Trafikanalys är transportsektorns myndighet med ansvar för bl.a.
framställning och spridning av officiell statistik om transporter och kommunikationer. Det
kunde därför vara ett alternativ att Trafikanalys hade ansvaret för presentation av statistik om
regelefterlevnad inom yrkestrafiken, baserad på Transportstyrelsens tillståndsregister.
Förutom betydelsen för transparens och användarvänlighet skulle det också kunna bidra till
trovärdigheten att statistiken granskas av en annan myndighet än den som är ansvarig för
tillståndsgivningen. Systemet skulle isåfall likna det som idag tillämpas på områdena
körkortsinnehav och vägtrafikskador. Det finns inget som hindrar att även Transportstyrelsen
tillhandahåller denna information på sin hemsida, men det är viktigt med samordning så att
den inte avviker från externt granskad statistik. För att undvika dubbelarbete föreslår vi att
sammanställningen av uppgifterna till webbplatsen sker i samråd mellan myndigheterna.
Trafikanalys vill passa på att betona vikten av att utveckla, uppdatera och regelbundet
kvalitetskontrollera de register som Transportstyrelsen ansvarar för.
I förslagen ingår att resultaten från tillståndsmätningarna ska analyseras och regelbundet
rapporteras till regeringen. Trafikanalys ser positivt på detta och föreslår att rapporteringen till
regeringen sker i lämplig form och i samråd med Trafikanalys. Även här kan man göra en
parallell till vägtrafikskador, där Trafikanalys producerar en årlig rapport baserad på
myndighetsgemensam statistik.

Trafikanalys
Sveavägen 90
113 59 Stockholm

Tel 010 414 42 00
Fax 010 414 42 10
trafikanalys@trafa.se
www.trafa.se

2(2)

Trafikanalys instämmer i bedömningen att frågan om att registrera utländska fordon i
vägtrafikregistret bör utredas särskilt.
För att få en tydligare bild av regelefterlevnaden inom yrkestrafikområdet instämmer
Trafikanalys i att fler uppgifter ska dokumenteras vid vägkontroller. Uppgifter som nämns i
rapporten är exempelvis om det är en nationell eller internationell transport,
cabotagetransport, kombitrafiktransport, samt kontroller där inga överträdelser konstaterats.
Trafikanalys ser även positivt på det kompletterande uppdraget (N2013/2816/TE) som
Transportstyrelsen fått, om att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom
yrkestrafiken på väg.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Brita Saxton, efter fördragning av Sara
Berntsson, utredare. I ärendets beredning har även Mathias Nilsen och avdelningschef
Per-Åke Vikman ingått.
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