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Transportstyrelsen     
Väg och järnväg 
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Remiss 
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2010:81) om skylt vid övningskörning och 
körträning samt uppsikt över övningskörning i 
trafikskola. 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Vid vissa moment under övningskörningen, framför allt vid backnings-
övningar, finns det behov av att eleven får ”backhjälp” genom att läraren 
kliver ut och kontrollerar att ingen fara dyker upp bakom fordonet. 
Backspeglarna räcker inte till på stora fordonskombinationer. Det är också 
lätt att läraren, om denne sitter inne i bilen, skymmer elevens 
siktmöjligheter för att själv kunna se. 

Förslagets innehåll i korthet 
Transportstyrelsen föreslår en ändring Transportstyrelsens föreskrifter 
(2010:81) om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över 
övningskörning i trafikskola för att möjliggöra att trafiklärare får lämna 
fordonet vid backningsövningar med släpvagn, lastbil eller buss. 

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 15 juli 2022.  

Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda 
senast den 23 maj 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-6 i 
svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

vag@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 
Box 267  
781 23  Borlänge 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 
publiceras.  

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Susanne Alger, utredare, telefon 010-495 45 03, 
E-post: susanne.alger@transportstyrelsen.se 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Susanne Alger  
Utredare 

Sändlista 
 

Kommerskollegium 

Polisen 

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) 

Trafikutbildarnas Riksorganisation (TR) 

Åklagarmyndigheten 




