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 Alla ledamöter i Riksdagens Trafikutskott 

 

Om Trafikutskottets betänkande 2017/18: TU11 
Hej! 
Jag skriver till dig efter att ha tagit del av Trafikutskottets betänkande och förslag till beslut om 
trafiksäkerhet. Det underlag Trafikutskottet fått saknar viktiga delar.  SMC föreslår att 
Trafikutskottet inhämtar kunskap från fler källor för att kunna fatta de bästa besluten i frågor 
som rör trafiksäkerhet för motorcyklister ska behandlas. SMC ställer självklart upp!  

Vi bifogar en lista som beskriver de 17 motorcyklister som dött i kollision med räcke på svenska 
vägar under de tre senaste åren. Vi ber Trafikutskottets ledamöter att läsa den och fundera på 
hur olycksutgången sett ut med en annan typ av räcke utan utstickande delar och oskyddade 
stolpar och med en placering av räckena längre från körbanan.  Det vill säga räcken som inte 
bara skyddar mot mötande trafik utan även innebär lägre skaderisk för oskyddade trafikanter 
som kör in i det. Dessa räcken fungerar i andra länder och borde fungera i Sverige – men vi 
behöver beslut!  

 

Trafiksäkerhet för motorcyklister m fl  

Ledamöter för SD, M och KD har inlämnat motioner som bland annat handlar om att inkludera 
motorcyklar i Nollvisionen och att skapa en säkrare vägmiljö med säkrare räcken(2017/18:3833 
av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32, 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) 
yrkandena 7–9 , 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 7.    

Tyvärr har inte Trafikutskottet fått ett korrekt faktaunderlag för beslutet. Det är sant att en hög 
andel av dödsolyckorna på MC beror på felaktiga beteende och körstrategier. Men, själva 
fundamentet för Nollvisionen är ju att skapa en vägmiljö som ger utrymme för misstag och som 
inte gör så att misstagen leder till allvarliga skador och dödsfall. Alla motorcyklister som dör i 
kollision med räcken och andra hinder i vägens säkerhetszon är inte trafikbrottslingar. Tvärtom 
beror dödsolyckorna på en rad olika faktorer, även på brister i vägmiljön som till exempel dålig 
friktion, andra trafikanters misstag, tekniska fel, spill och liknande.  

Riksdagens tillkännagivande för regeringen 2017, om ”säkrare räcken för MC”, har inte gett 
resultat. Inga konkreta åtgärder har vidtagits under perioden april 2017-mars 2018. Inga regler 
har förändrats. Inga medel har avsatts. Inga utbytesprogram av räcken pågår. Ett räckesskydd 
har satts upp sedan projektet med underglidningsskydd avslutades 2012. Under samma tid har 
29 motorcyklister dött och ett stort antal skadats i räckeskollisioner.   

Utskottet framför att det är positivt att satsningar görs för att lindra konsekvenserna om en 
olycka skulle inträffa. Problemet är att Trafikverket, i Nationell Plan, föreslår att man inte ska 
göra någon satsning för MC-säkerheten under de kommande tolv åren avseende utformning, 
planering, drift och underhåll samt forskning och innovation. Här är det önskvärt att 
Trafikutskottet poängterar vikten av att öronmärka medel för ökad MC-säkerhet, precis som i 
övriga Europa.  

Räcken och sidoområdesåtgärder 
I Nationell Plan har Trafikverket konstaterat att räcken räddar fem liv per år. Under 2016-2017 
har 16 motorcyklister dött i kollision med räcken och dödstalen ökar.  Att fortsätta att montera 
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vägräcken utformade enbart för personbil och sedan placera dessa räcken direkt intill vägbanan, 
kommer att leda till ännu fler dödade. Det kan inte vara Trafikutskottets vilja. 

Trafikutskottet kan inte heller mena att ett vajerräcke eller w-balkräcke med utstickande delar 
och oskyddade stolpar är lika säkert som ett slätt räcke med Motorcycle Protection System eller 
ett slätt betongräcke. Hela världen vet att det finns bättre alternativ!  SMC, Svenska Väg- och 
Broräckesföreningen och VTI visar i en litteraturstudie att chansen att överleva är betydligt 
större om man krockar med ett slätt räcke. Studien har presenterats för Trafikutskottet.   

I utskottets underlag jämför Trafikverket olycksutfall baserat på de två dominerande 
räckestyperna som finns i Sverige; vajerräcken och w-balkräcken.  

Trafikutskottet och Sveriges riksdag måste basera sina beslut på fakta. All forskning från resten 
av världen visar att släta räcken ökar chansen att överleva utan allvarliga skador. Sverige måste 
också börja erkänna detta faktum. Sverige har världens högsta andel dödade motorcyklister i 
räckesolyckor, över 20 procent av alla dödade de senaste åren - det är en bottennotering som 
Sveriges riksdag måste arbeta aktivt för att komma ifrån.  

För en motorcyklist är chansen att överleva betydligt större om han/hon krockar med en bil 
jämfört med ett räcke. Chansen att överleva ökar om väghållaren väljer ett slätt räcke utan 
oskyddade stolpar. I Sverige väljer väghållaren ytterst sällan denna räckestyp. Det betyder att 
väghållarens räckesval tredubblar risken att dödas i kollision med räcke jämfört med en krock 
med bil.  

Det är sant att motorcyklisterna kommer över i mötande körbana i åtta av tio mötesolyckor. 
Men, dessa olyckor sker i kurvor på smala vägar – inte på TENT-vägarna där flest 
motorcyklister dödas i räckesolyckor. På smala 70-vägar kommer mitträcken aldrig att 
installeras.  

Trafikverkets gemensamma projektet med Transportstyrelsen rörande räcken som beställdes av 
VTI har upphört utan att något resultat presenterats.  

Trafikverkets projektet om räckens livscykelkostnader är mycket positivt men handlar inte om 
MC-säkerhet även om det kan bli en bieffekt. Projektmålet är ”en optimering av kostnad och 
funktionen på en skyddsanordning. Resultatet blir en förbättring av de parametervärden som 
finns specificerade i modeller och effektsamband som redan används i Sverige.” 

VTI:s projekt om hjulburna oskyddade trafikanter har finansierats av Länsförsäkringars 
forskningsfond och nämner överhuvudtaget inte räcken och motorcyklar. 

Det finns tyvärr få tecken på att räckeslösningar som är effektiva och minskar dödade och 
allvarligt skadade i kollisioner med räcken i andra länder ska införas i Sverige. 
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