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Remissvar över Transportstyrelsens promemoria 
Uppdrag att utreda regler för A-traktorer och 
kompletterande rättelsedokument

Ert Dnr I2022/01967

Det förekommer att A-traktorer används inom jord- och skogsbruket för transporter 
av olika slag bland annat i form av ombyggda lastbilar. Omfattningen av detta får 
dock bedömas som mycket liten i och med ökad prestanda hos moderna 
jordbrukstraktorer. Förändrade krav på A-traktorer har därför sannolikt begränsad 
effekt på jordbruket. Flera av förslagen som Transportstyrelsen lägger fram berör 
däremot också jordbrukets traktorer. Som vi tolkar det berör förslagen rörande 
vinterdäck och avgasrening endast A-traktorer. Även övriga förslag gällande 
hastighetsmanipulering och förarutbildningar tycks vara relaterade till A-traktorer 
och bedöms inte ha någon påverkan på jordbruket och därför har vi inte tittat 
närmare på de förslagen.

Jordbruksverket välkomnar åtgärder för ökad trafiksäkerhet men vill komplettera 
den konsekvensbedömning som görs i utredningen för de traktorer som används 
yrkesmässigt i jordbruket. Det stämmer att jordbrukets traktorer huvudsakligen 
körs i terräng och på åkrar men många traktorer kör också en relativt stor del, om 
än korta sträckor, på väg för att transportera bland annat skördade grödor från fält 
och gödsel från stallar och andra insatsmedel till fält. 

Inför eventuella förändringar i regelverken som rör framförande av traktorer på väg 
vill Jordbruksverket uppmana Transportstyrelsen att informera lantbrukare om de 
förändrade villkoren eftersom det inte är uppenbart för användaren att de berörs av 
förändringarna. 

I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Jan Cedervärn beslutat. 
Mattias Gotting har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
chefsjuristen Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Lena Niemi Hjulfors, Bengt 
Johnsson och Sara Sundelius deltagit.

Godkänd 2023-02-09 av Jan Cedervärn
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Jan Cedervärn Mattias Gotting

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Godkänd 2023-02-09 av Jan Cedervärn
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