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SMC – EN ORGANISATION FÖR ALLA MC-ÅKARE

• Bildades 1963, har idag 65000 medlemmar = var fjärde MC-
ägare 

• Medlemmarna kör 80% av alla MC-mil
• Arbetet finansieras med medlemsavgifter
• Omsättning 35 miljoner
• Leds av en styrelse och kansli, 15 anställda
• Medlemstidningen MC-Folket är större än alla andra MC-

tidningar tillsammans
• Hemsidan: en dryg miljon visningar 2020
• Facebook, Twitter och Instagram har över 30 000 följare
• Säkerhetsinformation sprids via MC-Folket och andra 

kanaler
• Verksamhetsberättelse 2020



OLYCKSUTVECKLINGEN FÖR MC GÅR I RÄTT RIKTNING

Antalet motorcyklar i trafik har ökat med 54 % sedan 1998, samtidigt som 
antalet omkomna och svårt skadade på MC minskat



WORKSHOP ON MOTORCYCLISTS SAFETY – RIDING IN A SAFE 
SYSTEM – OECD/ITF

• Digital workshop som pågår 15 juni- 29 september 2021

• Globalt event med fokus på MC/moped

• Arrangörer är ITF, Trafikverket, VTI, motorcyklisterna
genom FIM och MC-tillverkarna genom IMMA och ACEM

• Endast inbjudna världsledande exporter och forskare

• Workshopen är en uppföljning av Lillehammer 2008 och 
ministerkonferensen i Stockholm i februari 2020

• Kommer att utgå från Expertgruppens nio
rekommendationer och hur de ska kunna omfatta MC-
säkerhet



WORKSHOP ON MOTORCYCLISTS SAFETY – RIDING IN A SAFE 
SYSTEM – INNEHÅLL

• Hållbarhet och trafiksäkerhet ska gå hand i hand
• Företag och myndigheter ska begära hållbara och 

trafiksäkra transporter i sin egen verksamhet och vid köp 
av varor och tjänster  

• Ökat säkert och hållbart resande med MC och moped i 
världens växande städer 

• Utbildning, prov, körkort, efterlevnad, kulturella skillnader
• Fordonet, ITS och annan teknologi, personlig 

skyddsutrustning
• Vägmiljö- hur ska Nollvisionen/Safe System ändras för att 

inkludera MC, vad kan göras på existerande vägar, 
underhåll, utformning

• Hastighet, efterlevnad och teknik för hastighetsanpassning



WORKSHOP ON MOTORCYCLISTS SAFETY – RIDING IN A 
SAFE SYSTEM – 10 REKOMMENDATIONER

• Workshopen ska utmynna i tio 
rekommendationer

• Rekommendationerna fastställs i 
diskussioner mellan rapportörer, 
moderatorer och ledningsgruppen

• För SMC är det självklart att dessa 
rekommendationer blir ett underlag 
för trafiksäkerhetsarbetet för MC i 
Sverige



TRE RIKSDAGSMOTIONER 2020/21 FÖRESLÅR ATT MAN SKA 
KUNNA KÖRA LÄTT MC MED B-BEHÖRIGHET UNDER VISSA 
FÖRUTSÄTTNINGAR

- Det är möjligt att införa genom EG-direktiv
- Tillåtet i hälften av EU:s medlemsländer
- Vanliga krav: B-kort 2-5 år, ibland krav på utbildning 

6-13 timmar, få länder har ålderskrav
- Syfte; minska trängsel och miljöpåverkan
- Ett smart alternativ till bil för pendling och 

transporter
- Bättre och säkrare pendlarfordon än moped och ofta 

smartare än motorcykel
- Automatväxlade fordon med låg bränsleförbrukning 

eller eldrivna



VILKA MOTORCYKLAR/SCOOTERS HANDLAR DET OM?

• Exemplen ovan är automatväxlade scootrar
• De är tillverkade för pendling 
• Blygsam effekt, 11 kW, 125 kubik med toppfart runt 100 km/t
• Det finns 30 modeller på svenska marknaden, av dem är 13 av 

automatväxlad scootermodell
• Då scootern parkeras handlar det om ett fordon som 

motsvarar tvåhjulig moped klass I eller II



DESSA MOTORCYKLAR OCH TILLBEHÖR ÄR ANPASSADE FÖR 
ÅRETRUNT-PENDLARENS BEHOV

• Ny teknik på motorcyklarna för ökad säkerhet, CBS/ABS
• Även traction control, handtagsvärme, benvärmare mm
• Bränsleförbrukning mycket låg, cirka 0,15-0,2
• Större hjul än andra scooters för ökad stabilitet
• Ytterst få MC-olyckor sker på denna typ av fordon



TYSKLAND INFÖRDE MÖJLIGHET ATT KÖRA A1 MED B-KORT 2020

- Krav: minst 25 år, fem år B-kort, 13 timmar utbildning

- 77 823 med B-kort har gått detta under 2020 och samtidigt 
har försäljningen av A1-motorcyklar ökat med 70 % !

- MC-olyckorna minskade med 8,6% under 2020 (51 
personer = näst största minskningen av alla trafikanter

- B+A1-förarna syns inte i olycksstatistiken

- I UK tillåts MC-körning utan körprov efter CBT, 
Complusory Basic Training

- Krav: minst 17 år, 6-8 timmars träning

- UK är ett av världens trafiksäkraste länder 



SMC:S FÖRSLAG TILL TRAFIKUTSKOTTET

- Det är möjligt att tillåta A1 på B-kort i Sverige 
med dagens EG-direktiv

- Redan tillåtet i hälften av EU:s medlemsländer

- Vanliga krav: B-kort några år, ibland i 
kombination med utbildning

- Leder inte till fler olyckor

- Utred förslag och testa

- SMC står i startgroparna för att skapa kurser för 
bilister som vill börja pendla med MC – om 
beslut fattas!



DET BEHÖVS MER PENGAR TILL VÄGUNDERHÅLL – DET ÄR 
NI SOM BESLUTAR!

- Grus på väg, potthål, sprickor, stödremsor på vägen, dålig 
friktion, hal beläggning, avsmalning av vägren, sidoräcken 
istället för förlåtande sidoområden, mitträcken med 
utstickande delar, felplacerade stolpar, dålig kontroll och 
så vidare 

- Allt detta är ett resultat av att det saknas pengar

- Bristen på pengar leder till ”snåla” investeringar och  
billiga underhållsmetoder 

- Bristen på pengar leder till val som dödar och skadar 
trafikanter

- Detta måste prioriteras om Sverige ska utgå från 
Nollvisionen, Safe System och Stockholmsdeklarationen



TRAFIKSÄKERHETSARBETET MÅSTE UTGÅ FRÅN 
VERKLIGHETEN – FYRA AV TIO SAKNAR KÖRKORT



EN KVÄLL PÅ MC 
BLIR LOKALA EVENTS

• På grund av pandemin måste vi ställa in 
En kväll på MC

• Istället kommer våra 21 distrikt att
bjuda in ledamöter och suppleanter i TU 
till lokala events

• Fler ledamöter är välkomna om intresse
finns!

• Det kan handla om kurser, fika, MC-tur, 
besök hos handlare eller bara ett snack

• Du bestämmer tillsammans med våra
lokala förtroendevalda

• Vi ska göra vårt bästa att dela med oss
till riksdagsledamöterna!



TACK FÖR ORDET!

• Kom ihåg www.svmc.se

• Vi svarar alltid på frågor och vi kan och vill svara på nästan 
allt som rör MC!

• maria.nordqvist@svmc.se 070-538 39 38

• jesper.christensen@svmc.se 070-557 75 00


