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Näringsdepartementet
Avdeföfögen för  bostäder och transporter,

Enheten för  marföad  och regelverkpå  transponomrodet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande  om  EU-kommissionens  förslag  till  uppdatering  av

"General  Safety  Regulation"  (N2018/03192/MRT)

BIL  Sweden har getts möjlighet  att tillNäringsdepartementet  fökornma  med synpunkter
på EU-kornmissionens  förslag.

Näringsdepartementet  harskickat  ut  EU-kornrniss.ionens  förslag  till

EUROPAPARLAMENTETS  OCHRÅDETS FORORDNING  omkravför

typgodkande  av motorfordon  och deras släpvagnarsamt  de system,  komponenter  och
separata tekniska  erföeter  som är avsedda för  sådana fordon,  med avseende på deras

allrnänna  säkerhet  och skydd  för  personerifordonet  och oskyddade  trafikanter,  om

ändring  av förordning  (EU) 2018/...  och omupphävande  av förordningarna  (EG) nr

78/2009,  (EG) nr  79/2009  och (EG) nr  661/2009.

Förslaget  går ikorthet  ut på att föföra  aktiva  säkerhetssystem  och åtgärder  isåväl  lätta
som tunga  fordon  som standardutrustnfög  för  att minska  antalet  döda och allvarligt
skadade itrafiken

BIL  Swedens synpunkter

BIL  Sweden och  våra medlernsf=  = a a till  att  EU-kommissionen  föreslioretag  ar  positiva

införande  av en rad aktiva  system sarnt andra åtgärder  som standardutrustning  för  att

mföska  antalet  döda och allvarligt  skadade itrafiken.  Det  är dockviktigt  att  peka på de

skilföader  somföreligger  mellan  lätta och tunga  fordon  dels när det gäller  olycksiker  och

dels när det gällerförutsättningar  och effekt  av att föföra  vissa  system  och andra åtgärder.

Med tanke På att mföga av dessa system redan erbju* imföga Eordonskateg,orier och
ökar  itakt  med att automatiseringsgraden  av våra fordon  ökar  öppnar  det stora

möjligheterför  att minska  olycksrisken  om  de införs  som  standardutrustning.

Somunderlag  förhareuropeiskfordonsindustri  bl.a. &it  TRL  och OEESARgenornföra
en detaIjerad  olycksanalys  för  attvisa  effekterna  av de olika  systemen,

Detta  fir kortfattat  svenskfordonsfödustris  kornrnentarer  för  de olika  systemen  för  de
olika  fordonskategorierna:

BIL  Sweden  Adm  AB,  p.o. Box  26173  [Storgatan  19],  SE-100  41 Stockholm,  Sweden,  Telephone  +46  8 700  41 00

VAT No. SE 556077-4886, bil@bilsweden.se, www.bilsweden.se
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*  Utvidgad  islagszon  för  fotgängare  och  cyklister  (personbilar  och  lätta

lastbilar,  MI  och  N1)

Istället  för  att  införa  denna  åtgärd  bör  man  koncentrera  sig  på att  föföra

nödbromsningssystem  som  har  mycket  större  effekt  på säkerheten  enligt

olycksanalysen

*  Avancerade  nödbromsningssystem  för  fotgängare  och  cyklister  (personbilar

och  lätta  lastbilar,  M1  och  N1)

Förslagettillstyrks  dådessasysternäreffektivaharstorinverkanpåsäkerheten

enligt  olycksanalysen

*  System  för  kvarhållande  i körfält  (personbilar  och  lätta  lastbilar,  M1  och  NI)

Förslaget  tillstyrks  under  fönitsättning  att systemför  körfältsbyte  läggs till  som  ett

alternativ,

*  Direkt  sikt  för  tunga  fordon  (Bussar  och  tyngre  Lastbilar  M2,  M3,  N2  och

N3)

Förslaget  tillstyrkes  men  bör  gälla för  nya  hyttyper.  Därmed  utgi  kravet  på att  det

ska gälla för  alla registrerfögarfr.o.m.  2029. Motivet.är  att  modellcyklerna  å  Iföga

(ca 20 i)  och  ligger  olika  itid  för  olika  tillverkare.  Overgfögsbestärnrnelser  bör

med  tanke  på detta  istället  beMllas  till  2035.

Dessutom  mffite  detta  förslag  ske föom  ramen  för  en  standard  för  direkt  sikt  som

inkluderar  både direkt  sikt,  speglar,  kameror  och  detektionssystem.

*  Intelligent  farthållning  (ISA)  (Personbilar,  bussar  och  lastbilar  M1-M3  och

N1-N3)

Förslaget  avvisas.  Istället  föreslL  system  för  föformation  av  hastighetsgränser  som

ett  effektivt  altemativ.  De ISAsystem  som  finns  idag har  ej den komfort  och

prestanda  som  efterfrågas.  Samtidigt  fir föfrastruktur  och  kartdata  under

uppbyggnad.  Dessutom  kornrner  denna  funktion  att  vara  en  viktig  del ihögre

autornatisering.  Att  introducera  denna  funktion  redan  nu  kan skapa osäkerhet

huruvida  fordonet  å  självkörande  e&r  inte.  Dessutom  finns  det en  uppenbar  risk

att  man  somförslaget  idag ärutformat  lLer  sig  vid  en  specffikteknisklösning  som

på sikt  kan begränsa  effekten  av ett  sådant  system.

@ Övervalming  av  förarens  upprnärksamhet  (Personbilar,  bussat  och  lastbilar

M1-M3  och  N1-N3)

Förslaget  tillstyrkes

@ Avancerad  distraktionsvarning  (Personbilar,  bussar  och  lastbilar  M1-M3

och  N1-N3)

Förslaget  avvisas  då det föte finns  några  effektiva  och  tinräckligt  tillförlitliga

system.  Textning  under  kög  bör  hanteras  genom  lagstiftning.  Istället  bidrar

system  för  avancerad  nödbrornsning,  system  för  kvarhållande  ikörfält  och

utbildning  till  att  mföska  olycksriskerna.

*  Installationshjälp  för  alkolås  (Personbilar,  bussar  och  lastbilar  M1-M3  och

N1-N3)

Tillstyrkes.  Möjliggör  eftermontering  av alkolås  med  hjälp  av  standardiserat

gtänssnitt.
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*  Däcktrycksövervakning  (TPMS)  (Personbilar,  bussar  och  lastbilar  M1-M3

och  N1-N3)

Tillstyrkes  endast  förMl  och  N1.  Kravet  börvara  teknikneutralt  och  tillåta  både

direkta  och  indirekta  system.  FörM2,  M3,N2  och  N3  ärnyttan  av dessa system  ej

faststffld  och  dföör  avvisarvi  förslaget  för  dessa fordonskategorier.

*  Backövervakning  (Personbilar,  bussar  och  lastbilar  M1-M3  och  N1-N3)

Tillstyrkes  förutomförN3  därkombinationenlastbilochtrailergörsystemet

komplext  och  samhällsnyttan  bör  först  utredas.  Kraven  bör  dessutomvara

telmikneutralt  utformade.

*  Frontalkollision  delvis  (Personbilar  och  lätta  lastbilar  M1  och  N1)

Avvisas  då tyngre  fordon  redan  har  en hög  säkerhet  förtyngre  fordon  enligt

olycksanalysen.  Kan  tänkas  påverka  säkerheten  för  mfödre  fordon  negativt.

*  Frontalkollision  fullbredd  (Personbilar  och  lätta  lastbilar  M1  och  N1

Tillstyrkes  samtidigt  som  introduktionen  av Thor-dummykan  dröja  beroende  på

tillgfög.

*  Islag  bakifrån  (Personbilar  och  lätta  lastbilar  MI  och  N1)

Tillstyrkes

*  Nödstoppssignal  (Personbilar,  bussar  och  lastbilar  M1-M3  och  N1-N3)

Tillstyrkes

Mer  detaljerad  föfo  gällande  förslag  till  fötändringar  iden  föreslagna  förordnfögen

återfinns  iseparatbilagafrföACEAsomallatillverkaresomtilföörACEAstöttar.

Säkerhetssystem  ärviktiga  funktionerförfordon  som  därför  krävertillräckligt  med  ledtid

förutvecklfög  och  validering.  Dessutom  är det  först  då kraven  har  publicerats  officiellt

som  tillverkare  kan  utveckla  systemen.  Dföör  fflste  övergfögstiden  anpassas  till

produktutvecklingstiden,  vilket  kräver  rnföst  tre :ar för  nya  fordonstyper  frfö  det  datum  då

förordningen  trätt  ikraft  och  de slutliga  kraven  fföns  tillgängliga.  Dessutom  ska

delegerade  föer  publiceras  rninst  24 mföader  innan  de trföer  ikraft.

Svenskfordonsindustri  ligger  ifrarnkant  när  det  gäller  att  utveckla  och  införa  mföga  av

dessa system  och  hoppas  att detta  arbete  kornrner  att  resultera  imföskat  antal  döda  och

skadade  itrafiken.  BIL  Sweden  och  representanter  för  svenskfordonsindustri  står  givetvis

till  förfogande  för  eventuella  klargöranden.

Stocföolrn  den  3 september  2018

BIL  Sweden


