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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR MAKSIMALT TILLATT ANTALL
PIGGER I PIGGDEKK
Det vises til e-post 10. januar 2017 fra Politidirektoratet vedlagt høringsdokumenter fra
Vegdirektoratet samt e-post 1. februar s.å. med oversendelse av tilleggsnotat.
Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til nye regler for maksimalt tillatt antall pigger i
piggdekk. Forslaget har sin bakgrunn i et ønske om å harmonisere reglene med Sverige og
Finland.
Det fremgår av høringsnotatets punkt 4 at den foreslåtte nye hovedregelen for tillatt antall
pigger vil tillate færre pigger enn det som tillates i dag. Det fremgår at det er tale om en
betydelig reduksjon. For utrykningskjøretøy er det gjort unntak under punkt 6.3.2. Det er
dette punktet Politihøgskolen vil kommentere i vårt høringssvar.
Utrykningskjøretøy er i en særstilling i forhold til andre type kjøretøy. Utrykningskjøretøy
benyttes til å ivareta samfunnets interesser i vanskelige og utfordrende situasjoner og under
tilsvarende værmessige forhold. Det er derfor viktig at disse kjøretøyene ikke gis reduserte
muligheter til å ivareta sin og andres sikkerhet under ellers like forutsetninger etter de
foreslåtte nye bestemmelser. Etter unntaksregelen kan man se for seg at dagens maksimalt
tillatte antall pigger kan ivaretas og økes, men dette vil imidlertid kun gjelde under særlige
forutsetninger. Det gis ikke noen garanti for at utrykningskjøretøy vil være sikret i forhold til
dagens regelverk gjennom denne bestemmelsen. Politihøgskolen ser det som hensiktsmessig
at utrykningskjøretøy sikres det samme antall pigger som i dag gjennom hovedregelen, ikke
en unntaksregel slik det forslaget til nye regler legger opp til.
Hva gjelder bruk av pigger i vinterdekk, vil det under gitte føreforhold være den beste
løsningen for å ivareta maksimalt veggrep. Når det gjelder Politihøgskolens
utrykningskjøretøy, ferdes de fleste av disse under føreforhold som ikke krever bruk av
pigger. Et fåtall av høgskolens kjøretøy benyttes imidlertid i områder hvor det på grunn av de
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klimatiske forhold blir best resultat gjennom bruk av piggdekk. Politihøgskolen ønsker følgelig
at mulighetene dagens regelverk gir med tanke på maksimalt antall pigger, blir ivaretatt
gjennom hovedregelen.

Med hilsen
Tor Tanke Holm
Fungerende rektor

Jorunn Lindholt
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandler:
Politioverbetjent/koordinator kjøreopplæring Sjur Helstad
E-post: Sjur.Helstad@phs.no

Kopi:
Nina.Helmersen.ostvold@politiet.no

Deres referanse:

Vår referanse:
2017/00036-3 008

Side 2/2

