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Angående förslag om hastighetsändringar på väg 70 i Uppsala län TRV 2020/17811 

 
Sveriges MotorCyklister har getts möjlighet att besvara remissen från Trafikverket. SMC  
har undersökt olycksrapporter i STRADA under de senaste fem åren för MC-olyckor. SMC har 
konsulterat vår distriktsorganisation SMC Uppsala som har den lokala förankringen. 
 
Tidigare remissvar i frågan 
SMC besvarade Trafikverkets remiss ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighets-
gränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Dnr TRV 2016/19427 den 19 maj 2016 och 
besvarade även samtliga remisser gällande hastighetssänkningar i Sverige under 2019. SMC 
påtalade redan då att hela förslaget baseras på de som färdas i personbil och att Trafikverket 
dragit alltför ensidiga och långtgående slutsatser av vad regeringen presenterade i föreliggande 
budgetproposition. SMC var långt ifrån ensam om att framföra kritik. Regioner, kommuner, 
näringsliv och intresseorganisationer har framfört kritik mot Trafikverkets förslag om 
hastighetsgränser. Även vad gäller hastighetssänkningarna i år har remissinstanserna redan 
uttryckt samma kritik. Föreliggande förslag baseras på samma grunder som SMC har kritiserat 
tidigare även under 2019.  

Trafikverkets förslag baseras endast på hastighet omfattar inte samtliga fordonslag 
Trafikverket har inga förslag till ökad trafiksäkerhet utöver att sänka hastighet eller att bygga 
om vägar genom att installera mitträcken. På alla vägar i Sverige som inte har mitträcke ska 
hastigheten sänkas. Inga andra åtgärder eller alternativ till ökad trafiksäkerhet diskuteras 
överhuvudtaget i föreliggande förslag eller tidigare från Trafikverket.  

Mätningar visar också att sänkningar med tio kilometer per timme gör att trafikanterna sänker 
farten med 3-4 km/timme. Det finns inget i underlaget som visar på att en hastighetssänkning 
med från 90 till 80 km/timme ska minska antalet dödade med 10-15 procent. Hur sänkningen 
ska påverka antalet allvarligt skadade nämns överhuvudtaget inte.  

 

Förslaget är akademiskt och handlar inte om olyckorna i verkligheten 
Trafikverkets förslag är helt akademiskt och har inte tittat på de verkliga olyckorna på vägen. 
SMC har begärt ut information från STRADA och det visar sig att det har skett 1 lindrig MC-
relaterad olycka mellan 2015 och 2019. Det är således ingen olycksdrabbad väg utifrån MC-
perspektivet. Hastighetssänkningen har ingenting med verkligheten att göra utan sker enbart på 
Trafikverkets allmänna uppfattning utan att myndigheten har tagit hänsyn till de faktiska 
förhållandena. Även om restiden enbart förlängs med 15 sekunder jämfört med den nuvarande 
hastighetsgränsen så är grunden till sänkningen uppenbart felaktig.  
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Hastighetssänkningar måste vara logiska 
Det framgår inte av underlaget hur hastighetsefterlevnaden ser ut på den aktuella vägen. Det 
framgår inte vilka fordon som följer hastighetsgränserna. Detta är avgörande för om sänkningen 
ska ge någon effekt avseende miljö och trafiksäkerhet. För SMC är det självklart att 
hastighetsgränsen på en väg måste vara logisk. En sänkning av hastighetsgränsen kan leda till 
allvarliga situationer där en motorcyklist uppfattas som en bromskloss och blir omkörd av 
enbart större fordon under ibland helt regelvidriga former vilket kan leda till olyckor. För SMC 
är det viktigt att skapa hastighetsgränser som minimerar hastighetsskillnader mellan fordonen.  

 

Andra åtgärder i vägmiljön som kan öka säkerheten 
Det finns mängder av alternativ som inte nämns av Trafikverket som ökar säkerheten, både för 
de skyddade men även de oskyddade trafikanterna.  Dessa är: 

- Alternativa lagningsmetoder som inte innebär försämrad friktion 
- Kontroll av entreprenörernas underhållsarbeten 
- Åtgärder för att förebygga viltolyckor 
- Åtgärder för att skapa säkrare och förlåtande sidoområden 
- Skyltning inför kurvor där de flesta singelolyckor sker 
- Öppna bussfiler för MC för att minska sammanstötningar vid filbyten 
- Åtgärder i korsningar där de flesta kollisioner med oskyddade trafikanter sker 

SMC och SMC Uppsala står till Trafikverkets förfogande i arbetet med att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten för motorcyklisterna i regionen. 

 

För SMC Uppsala   För SMC 

Lotta Karlsson   Christian Paral    
Ordförande   Jurist 
Tel: 073-18 12 660   Tel: 070-272 4080 
E-post: ordforande@smcuppsala.se E-post: christian.paral@svmc.se  
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