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En gråmulen novembermorgon slåss SMC för motorcyklisternas rätt till en 

säker trafikmiljö. Det handlar om vägfriktion men även om vajeräcken. SMC 

är sakliga och pålästa. Det väcker respekt. Dagen efter mötet hänvisar ansva-

rig minister till SMC i kammaren. Hon vill att Trafikverket ska lyssna på SMC.
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SMC:s arbete är inget sprinterlopp. Det 
handlar om långsiktighet. Det handlar 
om att vara påläst och om att kunna 

stå upp för motorcyklisternas rättigheter i en 
alltmer tillkrånglad värld. Än har EU en åsikt. 
Än hittar Trafikverket på något. Uthållighet, 
noggrannhet och saklighet är nyckelord. Mo-
torcyklisternas bästa står i centrum. Så ar-
betar SMC. I en sådan värld kan det ibland 
tyckas som om varje dag är en vardag. Det 
händer helt enkelt inte så mycket. Dagens 
massmedialogik vill ha enkla konflikter och 
enkla lösningar. En modern facebookgenera-
tion vill gilla eller inte gilla. Så ser verklig-
heten tyvärr alltför sällan ut. Verkligheten är 
oftast långsam. Plågsamt långsam! Motorcy-
kelolyckor med dödlig utgång på E4:an utanför 

Vagnshärad 2010 respektive Gävle 2012 blev 
till två skakande ”Uppdrag Granskning”-SVT-
program denna höst. I båda dessa program – 
”Dödens Väg” och ”Rapporten som inte fanns” 
- gavs SMC stort utrymme. Många som såg 
programmen undrade nog hur det står till på 
Trafikverket. Är vägarna Trafikverkets hög-
sta prioritet eller är det viktigast att städa 
bort spåren efter egna misstag? I Riksdagen 
finns det motorcyklister. I våras bildade de 
Riksdagens MC-sällskap. Medlemmar är po-
litiker oavsett politisk färg jämte opolitiska 
tjänstemän. SVT-programmen inspirerade till 
ett frukostmöte kring vägfriktion i början av 
november. Värdskapet delades mellan Riksda-
gens MC-sällskap och SMC. Äntligen händer 
något påtagligt. Dagen efter står infrastruk-

turminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i 
kammaren och svarar på interpellationsfrågor 
angående vägunderhållet i Sverige. Frågestäl-
laren är ingen mindre än Leif Petterson (S), en 
av de ledande karaktärerna inom Riksdagens 
MC-sällskap. Infrastrukturministern gör sitt 
bästa för att besvara frågorna som bland an-
nat handlar om motorcyklisternas situation. I 
sin slutkommentar betonar hon ”att det är vik-
tigt att samtalet mellan en organisation som 
SMC som har mycket kunskap och erfaren-
heter och Trafikverket fortsätter. Det är helt 
klart att det finns mer att göra, och jag tycker 
att det är viktigt”. Som den svenska författ-
ningen ser ut får en minister inte ägna sig åt 
detaljstyrning, eller ministerstyre som fackter-
men lyder. Hur man än vrider och vänder på 
saken är det Trafikverkets chef Claes Tingvall 
som under överskådlig tid har det operativa 
ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 
Vi kan bara hoppas på att han lyssnar till det 
som infrastrukturminister Catharina Elmsä-
ter-Svärd säger. Men ser man tillbaka på vad 
som hände under frukostmötet dagen innan 
interpellationsfrågestunden finns det tyvärr 
skäl att vara lite undrande. Men låt oss inte gå 
händelserna i förväg. Tillbaka till frukostmö-
tet. Kaffe, smörgås och mingel inleder mötet 
som har lockat ett 30-tal personer. De flesta är 
riksdagsfolk, såväl politiker som tjänstemän. 
Trafikverket har två höga chefer på plats. Vi 
är fyra från SMC samt två poliser jämte var-

Den 6 november bjöd Riksdagens MC-sällskap tillsammans med SMC in till frukostmöte. Vägfriktion var dagens huvudtema. SMC, med Maria Nordqvist och Jesper Chris-
tensen vid podiet, håller morgonens första anförande.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vet vad 
hon vill. Hon vill att Trafikverket ska lyssna på Sveriges 
MotorCyklister.

Riksdagens MC-sällskap leds av denna trojka. Fv Leif 
Pettersson (S), Sten Bergheden (M) och Anne Mattila 
Wass (tjänsteman).
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VILL DU VETA MER?
Utförlig rapport från mötet i riksdagen 
(inklusive länkar till presentationsma-
terialet), interpellationsdebatten (som 
webb-TV eller text) jämte ett SMC- 
förslag om nya typer av varningsskyltar 
hittas på SMC:s hemsida. Det är bara att 
scrolla nedåt bland nyheterna på öpp-
ningssidan: www.svmc.se 

Frukostmötesrapporten innehåller 
även länkar till SVT:s hemsida där de 
båda ”Uppdrag Granskning”-program-
men finns att se. Har du inte sett dem 
bör du göra det. Det är starka saker och 
de visar att SMC spelar roll. 

sin representant från VTI respektive Vectura. 
De två sistnämnda – Mattias Hjort samt Johan 
Granlund – är på plats i egenskap av exper-
ter. Det blir SMC - Maria Nordqvist och Jesper 
Christensen - som inleder med en kort före-
dragning. I rutan härintill kan du se hur du 
via SMC:s hemsida kan klicka dig fram till un-
derlaget för den presentationen och även andra 
talares presentationsunderlag under mötet. 
Föredragningen fokuserar på brister i vägun-
derhållet och ger även konkreta exempel på 
förbättringsmöjligheter. Framförallt framhålls 
att systemet med att låta samma företag som 
reparerat en väg även vara de som kontrollerar 
reparationen är förkastligt och att vajerräcken 
kan ha förödande konsekvenser om friktionen 
inte håller måttet. Föredragning nummer två 
hålls av Johan Granlund. Han menar att väg-
friktion är A och O inom allt trafiksäkerhetsar-
bete. Han visar olika dokument från Trafikver-
ket som konstaterar precis den saken. Sedan 
tar han också upp ett skrämmande exempel på 
att anställda inom Trafikverket uppenbarligen 
inte riktigt vet vad som står i de egna styr-
dokumenten. Mattias Hjort från VTI är nästa 
talare. Han visar hur VTI mäter vägarnas frik-
tion. Vi får även veta lite mer om friktion och 
om just friktionskoefficienten. Friktionen på 
våra vägar måste – även om asfalten är våt 
- överstiga 0,50. Som jämförelse får vi veta 
att extrema förhållanden som t.ex. snö och is 
innebär friktionskoefficienter runt 0,20 – 0,30. 
Trafikverket kan såklart inte råda över vädret 
så att friktionen på våra vägar ibland är dålig 
på grund av väderfaktorer är fullt naturligt. 
Vad de däremot kan råda över är friktionen 
på våt och torr asfalt under normala omstän-
digheter. Eller? Jan-Erik Lundmark från Tra-
fikverket blir dagens sista talare. Han – som 
knappast framstod i någon speciellt sympatisk 
dager i de ovan nämnda båda SVT-programmen 
– bemödar sig om att ge ett ödmjukt intryck. 
Budskapet är att Trafikverket tar vägfriktion på 
största allvar samt att ett internt arbete pågår 
för att få fram bättre metoder och rutiner kring 
vägfriktionsmätning. Märklig nog ställer sig 
Lundmark tveksam till mer varningsskyltning 
på ställen där dålig vägfriktion är konstaterad. 
Hans argumentation är minst sagt svårbegrip-
lig. Han menar att skyltar på svenska inte kan 
läsas av folk som inte kan svenska. Vilket så-
klart leder till frågan om varningsskyltar bör 
bygga på text eller symboler. Om – bortsett från 
att det torde vara ett rimligt antagande att det 
övervägande antalet trafikanter på svenska 
vägar nog kan läsa svenska - det sistnämnda 
väljs torde Lundmarks bräckliga argument helt 

Petra Holmlund (tvåa Fv) från SMC diskuterar vajeräcken med Trafikverkets chef Claes Tingvall (längst till hö). 
Att SMC och Trafikverket – som SMC, bör det verkligen framhållas, i många fall anser sig ha en bra relation 
till – i denna fråga inte alls är överens är ingen hemlighet. Därför hettar det alltid till när vajeräcken förs på tal. 

kunna avskrivas. Föredragningarna avslutas 
med frågestund och kort debatt. Då bränner 
det till ordentligt! Frågan om vajerräcken kom-
mer upp. Trafikverkets chef Claes Tingvall, som 
såklart mycket väl vet vad SMC anser om va-
jerräcken, tillstår att man inte riktigt tänkt på 
motorcyklister när denna räckestyp infördes. 
Kommentaren väcker uppseende bland mötes-
deltagarna. Tingvall hävdar bestämt att räcken 
är bra, vilket han har rätt i om man tittar på 
total olycksstatistik oavsett trafikkantsgrupp, 
men han tillstår alltså samtidigt att de – dagens 
understatement? - inte är optimalt utformade 
för motorcyklister. Tingvall argumenterar vida-
re - med hänvisning till forskning som SMC på 
sakliga grunder sedan länge dömt ut som brist-
fällig - att det inte spelar någon roll vilken typ 
av räcken som sätts upp eftersom det helt en-
kelt inte finns något sätt att utforma räcken som 
passar för motorcyklister. Han hänvisar även 
till ett av Trafikverket beställt forskningsprojekt 
på Chalmers under ledning av professor Len-
nart Löfdahl som, menar Tingvall, ska kunna 
utmynna i nya idéer kring MC-design som för-
hoppningsvis gör motorcyklar så att säga mer 
”vajerräckeskomplatibla”! Projektet, som pågått 
i cirka ett halvår, väntas komma med en slut-
rapport under våren 2014. SMC har självklart 
en positiv grundsyn på forskning kring trafik-
säkerhet med spontant känns det möjligen lite 
märkligt att tro att problem med motorcyklister 
vars kroppar slits sönder när det kastas in i va-
jerräcken i ett trollslag kan lösas genom någon 

ny och revolutionerande form av MC-design. 
Och oavsett hur det är med den saken är va-
jerräcken idag – och under överskådlig tid – ett 
stort problem för oss motorcyklister. SMC med 
Maria Nordqvist och Petra Holmlund i spetsen 
gör sitt yttersta för att få Tingvall att förstå 
SMC:s syn på saken. Tingvall informeras bland 
annat om att vajerräcken - just med hänsyn 
till motorcyklister, vilket Tingvall såklart väl 
känner till, är förbjudna i flera länder i Europa, 
till exempel i Norge. Lyssnar Tingvall? Kom-
mer han att lyssna i framtiden? SMC har in-
frastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 
med sig. Hon vill att Tingvall ska lyssna på 
SMC. Nog lyssnar väl Tingvall på henne? 

Framförallt framhålls att systemet med att låta 
samma företag som reparerat en väg även vara 
de som kontrollerar reparationen är förkastligt


