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Vi har en läxa att göra och vi måste ta hjälp av ex-
pertisen angående beläggningar och genom forsk-
ning på denna komma tillrätta med problemen

Trafikverket har en lång väg tillbaka. Det kommer att ta lång tid att återfå 

förtroendet hos landets hojåkare. Samtidigt ber de om ursäkt för att de inte 

vänt sig mer till SMC angående olyckan i Vagnhärad. Där rådde vinterväg-

lag mitt i sommaren och motorcyklisten som omkom hade inte en chans.

 TEX T MAGNUS KLYS     BILD GÖRAN FÄLT

Trafikverket har en läxa att göra. För-
troendet hos landets motorcyklister 
är kört i botten och det kommer att ta 

lång tid att återfå det. 
-Vi måste be om ursäkt för att det blev fel 
med olyckan i Vagnhärad. Där rådde vinter-
väglag mitt i sommaren och motorcyklisten 
som omkom där hade inte en chans. Han var 
välutbildad och jobbade som körskollärare 
men det spelade ingen roll eftersom friktio-
nen var undermålig. 

-Sedan måste vi också be om ursäkt för 
att vi inte bjudit in SMC till samtal och diskus-
sioner om olyckorna. Dessutom finns det ett 
par olyckor till som det luktar lite illa om som 
vi måste ta upp och gå igenom. Vi måste se till 
att detta fungerar i fortsättningen. Det vi mås-
te titta på är om det finns nya mätmetoder. Det 
räcker inte med friktionsmätningar för då är 
det redan för sent. Vi måste kunna upptäcka 
det tidigare för att förebygga. I fallet med 
Vagnhärad så var dock arbetet godkänt och 
våra kontroller sa att arbetet var avslutat och 
trafiken kunde släppas på, säger Claes Ting-
vall, trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket. 

När det gäller fallet i Vagnhärad somma-
ren 2010 så omkom en motorcyklist på E4:an 
utanför Vagnhärad. Motorcyklisten, en 50-
årig trafiklärare, fick sladd på sin motorcykel, 
parerade och försökte häva sladden men kör-
de omkull och kanade in i ett vägräcke. Vitt-
nen uppgav att vägbanan var mycket hal. Till 
och med räddningstjänst som kom till olycks-
platsen fick sladd på sitt fordon. Dagen efter 

olyckan sattes det upp skyltar som varnade 
för halka. Senare åtgärdades beläggningen. 

- Våra experter är djupt oroade över det 
faktum att det var så halt och vi har respekt 
för problematiken med friktionen och har fått 
oss ett par rejäla funderingar. 

-Helt klart är dock att vi måste lägga 
ner mer resurser på att hitta andra metoder 
för att upptäcka fel och brister på våra vägar 
och förebygga när det håller på att bli halt. 
Sådana förhållanden måste åtgärdas innan 
det är för sent. Vi måste lära oss detta och 
vi måste lära oss det kvickt. Vanligtvis får 
vi in massor av uppgifter exempelvis när as-
falten blöder och det ger fläckar på fordonen. 
Vi måste kunna ta oss ut otroligt snabbt till 
de platserna och ordna det, menar Tingvall. 

Att risken är högre att det händer en 
olycka när det kommer regn på en nylagd 
asfalt än när man åker på en äldre väg tror 
Tingvall väldigt många vet om. 

-Ja, de flesta vet när det är förhöjda ris-
ker och tar det lugnare. Men vi behöver ock-
så hjälp att få reda på när det är förändrade 
förhållanden på vägen, inte minst av kloka 
motorcyklister. Jobbet runt detta och för att 
ta emot dessa uppgifter måste vi skärpa upp. 

-Vi har en läxa att göra och vi måste ta 
hjälp av expertisen angående beläggningar 
och genom forskning på denna komma tillrät-
ta med problemen. Det kommer att kosta oss 
en bra slant men det är absolut nödvändigt. 
Beläggningsexperterna ska också träffa SMC, 
det ska jag ordna och jag ska personligen göra 

allt för att vara med. Vi måste jobba hårt för 
att återfå förtroendet hos motorcyklisterna, 
det är inget som vi får gratis. Samarbetet med 
SMC är också väldigt viktigt. Jag lovar att ta 
kontakt med SMC och vi ska sätta oss ner för 
att gå igenom olyckorna för 2013 för att få en 
bild av vad som har hänt, berättar Tingvall. 

Något datum är inte bestämt men Ting-
vall hoppas på att det sker någon gång under 
januari nästa år.

-Det är mycket glädjande att Trafikverket 
ber om ursäkt och vill att friktionsproblema-
tiken ska tas upp seriöst. Det får vi ta som en 
tydligt signal om att problemställningen tas 
på största allvar. Forskning i alla ära men i 
detta fall känns det som att vi kommer långt 
med att Trafikverket är tydliga gentemot en-
treprenörerna om befintliga regelvärk.

-Det kan rent av vara så enkelt att man 
måste få alla i kedjan att förstå att alla har 
ett ansvar och att alla då får ta sitt ansvar. 
Man kan bli mörkrädd när en entreprenörens 
projektledare uttalar sig i en tidning, där det 
klagas på halka under sommaren, med att: 

”Antingen så skrapar vi ytan på den 
nyanlagda vägen, eller så låter vi den vara 
som den är. Dubbdäcken får göra sitt jobb i 
vinter”.

-Jag menar, en sådan kultur får ganska 
enkelt inte finnas. Vi måste tillbaka till sam-
arbetet där vi alla tar ansvar och vi måste 
från båda håll visa resultat. Hos SMC är vi 
beredda på detta, förklarar SMC:s generalse-
kreterare, Jesper Christensen. 


