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Sundbyberg den 3 januari 2022 
 
Remissvar –Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, TSV 
2019-5394 
 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Trafiksäkerhet och skadeförebyggande arbete är viktig del av förbundets arbete. 
Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om oss på 
rtp.se. 
Synpunkter från Personskadeförbundet RTP 
Generellt är det mycket bra att utredningen kommit tillstånd eftersom regelverket idag inte är 
tillräckligt. Det finns ett stort behov av tydligare regler för att skapa mer ändamålsenliga 
fordon och öka trafiksäkerheten. Vi ser positivt på att utredningen ser behovet av att utveckla 
både vägstandarden och kunskapen.  
Personskadeförbundet RTP delar nollvisionens utgångspunkt, att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Våra synpunkter på remissen utgår ifrån att trafiksäkerhet ska öka både 
för förare och medtrafikanter. Våra kommentarer rör främst områden där utredningens förslag 
skulle behöva utvecklas ytterligare. 
Nedan följer våra synpunkter. 
- Det är bra att eldrivna fordon föreslås förbjudas på gångbanor. Utöver det behöver 
vägstandarden förbättras såväl på kommunal-, regional- och nationell nivå. Väghållarna 
behöver lägga mer resurser på underhåll och anpassning av vägnät för säkert framförande av 
eldrivna enpersonsfordon. Vägnätet och infrastrukturen behöver byggas, anpassas och 
underhållas för ökad trafiksäkerhet för de trafikanter som ska vistas där.  
 
- Förslaget att ta bort cykelpassager från vägmärkesförordningen.  
Vi anser att utfasningstiden på 7 år är allt för lång. För att minska antalet olyckor, 
personskador och för ökad trafiksäkerhet samt möjlighet att uppnå målen i nollvisionen borde 
tiden för utfasning av cykelpassager vara kortare.  
 
- Utredningen för fram att det behövs informationsinsatser för ökad hjälmanvändning och 
främja en nykter cykling. Detta stöds av olycksstatistik på området. 
Informationsinsatser är bra och nödvändiga som komplement till andra insatser så som 
hjälmkrav och krav om nykterhet vid framförande av eldrivna enpersonsfordon. 
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Informationsinsats kombinerat med hjälmkrav och krav på nykterhet vid framförande av 
eldrivna enpersonsfordon skulle kunna ge goda förutsättningar till ökad trafiksäkerhet och en 
minskning av antalet person- och huvudskador. Undantaget hjälmkravet ska vara personer 
med fysiska funktionsnedsättningar som framför fordon som uppfyller europiska standard,  
EN 12184:2014 - Eldrivna rullstolar och skotrar.  
 
- Personskadeförbundet RTP ser helst att eldrivna enpersonsfordon omfattas av 
trafikförsäkringen fullt ut, men i avsaknad av sådant försäkringsskydd eller till sådan 
försäkring finns på plats ser vi även behov av informationsinsatser på området, så att 
individen får möjlighet att se över sitt individuella försäkringsskydd. 
 
- Nykterhet vid framförande av fordon ska vara en självklart både för att skydda föraren och 
medtrafikanter. Personskadeförbundet uppmanar till att Styr- och drogstyrfylla ska förbjudas.  
 
- Vi vill också lyfta att utöver företagen som hyr ut elsparkcyklarna kan det civila samhället 
spela en viktig roll när det gäller att höja trafiksäkerheten, öka medvetenheten och informera 
kring vilka trafikregler som gäller. Vilket är i linje med Stockholmsdeklarationen intentioner 
att involvera civil samhället för att öka trafiksäkerheten.  
 
- Statistiken behöver utvecklas så olyckor med eldrivna enpersonsfordon förtydligas. Det för 
att öka träffsäkerhet i det skadeförbyggande arbete för att uppnå målen i nollversionen.  
 

 

Med vänliga hälsningar 
 

 
 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
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Fredrik Canerstam, kanslichef 
fredrik.canerstam@rtp.se 
08-629 27 94 
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