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Remissvar från SMC Stockholm om Kollektivtrafikplan i Huddinge 

kommun 

 

Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister i Stockholms län tackar för att vi genom 

hemsidan fick möjlighet att besvara remisserna om trafikmiljön i Huddinge kommun.  

Som utgångspunkt för remissvaret bifogas även Synpunkter från SMC Stockholm om 

Trafikstrategi i Huddinge kommun för studium. 

Oavsett hur god tillgången är på kollektivtrafik finns behov för andra färdmedel. SMC 

Stockholm anser att motorcyklar och mopeder är fordon som bör ingå i all form av 

transportplanering.  Inom hela EU diskuteras lösningar på den ökande trängseln medan köerna 

växer. Alternativ till bilen diskuteras ur både trängsel- och miljösynpunkt. Samtidigt glöms 

ofta motorcyklar och mopeder bort.  

I denna plan undviks orden motorcykel och moped. 

Det förekommer tyvärr ingen analys vad det skulle innebära om fler/färre motorcyklister eller 

mopedister väljer kollektivtrafik. En analys torde ge grunder till förbättringar för dessa 

kategorier. 

 

SMC Stockholm vill framföra att det inom denna plan finns utrymme att även prioritera 

oskyddade trafikanter, för motorcyklister och moped klass I, genom att tillåta dem att använda 

kollektivtrafikkörfält. 

SMC Stockholm anser att betydligt mer kan göras för att stimulera användningen av 

tvåhjuliga motorfordon.  Ett exempel är att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, något som 

redan är tillåtet i vissa filer i Stockholms län. Detta är den enskilt viktigaste frågan för MC-

säkerhet enligt de som kör MC i Stockholms län.  

Därför har SMC Stockholm vid ett antal tillfällen försökt utöka antalet filer där MC får 

framföras. SMC förväntar ett svar från Trafikverket med ett officiellt ställningstagande i 

frågan.  Näringsdepartementet har inga synpunkter på detta utan hänvisar istället till lokala 

beslut.  

SL och Polisdistrikten i Stockholm har inga invändningar mot motorcyklar i kollektivkörfält. 

SMC Stockholm har tagit fram en uppförandekod för framförande av MC i kollektivkörfält 

som bifogas. 

I en rad europeiska länder öppnas kollektivkörfält för motorcyklar. I Norge är tvåhjuliga 

motorcyklar och mopeder tillåtna i samtliga kollektivkörfält och det är en självklar del av den 

nyligen publicerade ”National strategi for MC og Moped 2014” som bifogas för studium. 

 

  


