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ANGÅENDE EXEMPLARISKT UTFÖRD SNABELLAGNING PÅ VÄG  
 
Hej Trafikverket! 
Jag hoppas att detta brev sprids till berörda i Trafikverket och driftområde.  
 
Jag arbetar vid Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC. Under ett antal år har 
vi samarbetat med Trafikverket i syfte att minimera överskottsgrus på vägar. Det handlar 
främst om stödremsor som finns på vägen istället för vid sidan av vägen samt om grus 
som ligger kvar efter snabellagning. Många gånger saknas varningsskyltar.  
 
I samband med SMC:s årsmöte i Lysekil 2 september körde hundratals motorcyklister på 
vackra MC-vägar som finns i området under tiden 31 augusti – 3 september. Själv körde 
jag väg 172 mellan Årjäng och Bengtsfors – en utpekad MC-väg i samarbetet mellan 
Trafikverket och SMC. Tyvärr regnade det och dessutom hade driftsområdet gjort 
snabellagningar hela vägen.  
 
Jag vill dock framföra till både Trafikverket, ansvarig arbetsledare för driftsområdet och 
han/hon som genomförde arbetet att varningsskyltningen var föredömlig. Varannan 
kilometer satt en skylt uppe som varnade för stenskott, varannan kilometer satt en skylt 
som varnade för slirig vägbana. Dessutom användes en typ av grus i avvikande färg. 
Därför rådde det inga som helst tvivel om att hastigheten måste sänkas och med största 
möjliga försiktighet köra på vägen. Eftersom gruset var väl synligt var det inga större 
problem att undvika lagningarna. Utöver detta berättade de som körde vägen från 
årsmötet att vägen var fri från grus på söndag och skyltarna nerplockade.  
 
Det vore förnämligt om driftområdet kunde sprida sina kunskaper och erfarenheter vidare 
i Trafikverket och till andra entreprenörer som gör den här typen av lagningsarbeten. Alla 
är inte lika noggranna med skyltning och stenen som används vid snabellagning är oftast 
av exakt samma färg som vägbanan i övrigt. Att vägen dessutom är fri från grus inom 
några dagar är förträffligt. Precis så här ska det vara ! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Nordqvist 
SMC 
Tel: 0243-669 79 
E-post: maria.nordqvist@svmc.se  


