
Vad leder en kollision med ett räcke till?  
Detta är SMC:s beskrivning av dödsolyckor med räcken under 2015-2017. Till detta kommer 
ett stort antal svårt skadade.  
Kan Trafikutskottet, mot bakgrund av dessa olyckor, verkligen påstå att räckets utformning 
och placering inte har någon betydelse för MC-säkerhet?  
Kan Trafikutskottet, med kunskap om en helt annan olycksutgång som finns i andra länder 
efter kollisioner med räcken utrustade med MPS, Motorcycle Protection System, verkligen 
påstå att vajerräcke och w-balkräcke med utstickande delar och oskyddade stolpar är lika 
säkert som ett slätt räcke med MPS? 

 

Allvarlig olycka på E4, MC-förare körde omkull på grund av hal beläggningsskarv. 
Överlevde mot alla odds med livslånga skador. Räcket står kvar, inte reparerat ett år efter 
olyckan.  

2017 

19 april: 19-årig motorcyklist tappar kontrollen över motorcykeln. Kör av och krockar med 
w-balkräcke på kommunal väg. Dör.  

17 maj: 31-årig MC-förare kör omkull på LV226 och krockar med ett w-balkräcke. Dör. 

1 juni: 44-årig MC-förare kör omkull och krockar med ett vajerräcke vid sidan av E22. Dör. 

22 juli: 43-årig MC-förare krockar med sidoräcke på E18 och dödas.  

17 augusti: 55-årig MC-förare kläms ihjäl mellan räcke och lastbil på E4/RV40.  

2 september: 27-årig MC-förare krockar med vajerräcke på E20. Dödas.  

4 oktober: En 53-årig MC-förare krockar med vajerräcke på RV55. Dödas.  



 

Här rengör räddningstjänsten vägbanan från blod och kroppsdelar efter dödsolycka med 
vajerräcke.  

2016 

23 april: 72-årig man dör i krock med räcke i en tätort.  

9 maj: 26-årig man dör efter krock med w-balkräcke i en kurva på RV12.  

15 maj: 50-årig man dödas i krock med vajerräcke på E6.  

28 juni: 26-årig MC-förare dödas i krock med mitträcke på E6. 

 
W-balk och vajerräcken är de räcken som används mest i Sverige. Det största 
säkerhetsproblemet för MC är de oskyddade stolparna på dessa räckestyper. Detta är en 
bild från en av de fyra dödsolyckor på en sträcka av knappt 25 mil på E6 under 11 månader 
där tillåten hastighetsgräns är 100- 120 km/t.  



10 juli: 52-årig MC-förare dödas i krock med räcke på E6, hal vägbana.  

16 juli: 40-årig MC-förare dödas i krock med räcke på E4.  

16: juli: 20-årig passagerare dödas i krock med räcke på E4. 

15 augusti: 61-årig MC-förare dödas i krock med mitträcke av vajer på E4. 

16 september: 35-årig MC-förare dödas i krock med vägräcke på E 22. 

 
Klipp ur Räddningstjänstens obehagliga rapport från en av dödsolyckorna med vajerräcke på E6.  

2015 

26 juli: 41-årig MC-förare dödas i krock med vajerräcke på E22, knappt två veckor efter att 
motorvägavsnittet invigts av infrastrukturminister Anna Johansson.  

Det finns alternativ som minskar skaderisken för motorcyklister men vi 
använder det inte i Sverige!  
Alla räcken utan oskyddade stolpar och utstickande delar minskar skaderisken, t ex 
betongräcken. Bäst ur ett MC-perspektiv är räcken som är försedda med MPS, Motorcycle 
Protection System. De minimerar skaderisken för motorcyklister som krockar med det 
sittande eller glider in i räcket. Kunskapen finns men måste användas. Dessa räcken räddar 
liv i andra länder- men används inte i Sverige! 

- I Norge arbetar man systematiskt med att installera MPS på räcken.  Efter en enda 
MC-olycka mot ett räcke med MPS förklarade Statens Vegvesen att man tjänat in hela 
räckesinvesteringen på den första Nollvisionsvägen för motorcyklister.  
Motorcyklisten gled in i räcket i 70 km/h men kunde kliva upp helt oskadd.  

- Tyska organisationen Mehrsi har hundratals vittnesmål som beskriver hur 
motorcyklister överlevt kollisioner med räcken utan allvarliga skador. Tyska 
vägingenjörer och trafiksäkerhetsarbetare vittnar om sänkta olyckstal.  

- I Portugal infördes krav på att alltid använda MPS på räcken redan 2004. 
- Det finns nationell och internationell forskning som visar på att avståndet mellan 

hinder i vägmiljön och vägbana har betydelse för MC-säkerhet.  
- Det finns både internationell forskning som visar att förlåtande sidoområden är att 

föredra framför sidoräcken för att öka säkerheten för motorcyklister. I Sverige ses 
sidoräcke direkt i vägkant som ett säkert sidoområde – krav på MC-säkerhet togs bort 
ur VGU 2015.  



 

 

 
Allvarlig olycka på E16. MC-föraren fastnade i stolparna vilket ledde till mycket 
livshotande skador, överlevde men blir aldrig återställd. Stolparna sticker fortfarande upp 
bakom räcket och räckestypen används fortfarande med uppstickande stolpar.  

 

 
Allvarlig olycka på E16. MC-föraren kör ner 14 stolpar i vajerräcket. Citat räddnings-
rapport: ”stora skador på kroppen där kroppsdelar är spridda över vägen”.  

 


