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  Sammanfattning 
 

Som grund till denna rapport ligger de olyckor som varit i samband med illegal 

streetracing och det projekt som startat för att minska detta, samt att jag som 

motorintresserad blivande polis sannolikt kommer att träffa på streetracing ute i 

trafiken. Genom att fördjupa mig i Blackrace hoppas jag kunna bidra med mera 

kunskap om vad det är för någonting både för poliser och även andra 

myndigheter. Jag vill även visa om det har bidragit till att minska den illegala 

streetracing som förekommer på våra allmänna vägar. 

 

Blackrace kom till i Göteborg efter en tid av problem med illegal streetracing. Det 

startade med ett samarbete mellan polisen, fritidsförvaltningen, 

stadsbyggnadskontoret och Göteborgs bilsportförbund med Göteborgs 

motorfestival och dess samarbetspartner Gbg & co.  

 

Mitt arbete bygger till största del av samtal med projektledare för Blackrace, polis 

och deltagare av Blackrace. 

 

Blackrace är ett lyckat projekt som bidragit till att den illegala streetracingen har 

minskat och på vissa orter upphört helt och hållet.



Blackrace 
Stefan Hällsten 

 II 

2005-11-22 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................... I 
1  INLEDNING...............................................................................................................................1 
1.1 Bakgrund.................................................................................................... 1 
1.2 Syfte........................................................................................................... 3 
1.3  Frågeställningar .......................................................................................... 3 
1.4  Avgränsningar ............................................................................................ 3 
1.5 Tillvägagångssätt ........................................................................................ 3 
2 TEORI .........................................................................................................................................4 
3 RESULTAT ................................................................................................................................6 
3.2 Resultatsammanfattning.............................................................................. 8 
4  DISKUSSION .............................................................................................................................8 
4.1 Slutsatser och förslag.................................................................................. 9 
Webbaserade källor............................................................................................ 10 
Muntliga källor .................................................................................................. 10 
Lagtexter ........................................................................................................... 10 
Övriga dokument ............................................................................................... 10 
BILAGA 1.............................................................................................................................................11 
 
 



Blackrace 
Stefan Hällsten 

 1 

2005-11-22 

1  Inledning 
 

Mitt syfte med denna rapport är att undersöka ifall Blackrace har bidragit till att 

minska de illegala streetrace som förekommer på våra allmänna vägar, samt 

ifall det har uppkommit övriga trafikstörningar, ”buskörning” i samband med 

anordnanden av dessa Blackrace. I detta inledande kapitel kommer jag att 

presentera bakgrunden till mitt val av rapportämne samt rapportens syfte och 

frågeställning. Det resultat jag hoppas att uppnå är att visa om Blackrace är en 

bra lösning för att stävja annan illegal streetracing och att det inte medför någon 

annan störning på den allmänna trafiken. 

1.1 Bakgrund 
 

Som grund till denna rapport ligger de olyckor som varit i samband med illegal 

streetracing och det projekt som startat för att minska detta. Även mitt stora 

intresse för snabba bilar och mitt motorintresse har bidragit till att jag har valt 

att fördjupa mig i Blackrace. Då det förekommer snabba bilar eller streetracing 

ute i trafiken och man kommer att mötas av det som polis hoppas jag kunna 

bidra med mera kunskap om vad Blackrace är genom den här rapporten, både 

till dem som har samma intresse men även till poliser och andra myndigheter. 

 

Så länge som det funnits fordon har det funnits en vilja att mäta prestandan och 

jämföra den med andra. Nu finns tävlingar där man kan testa sin prestanda 

under ordnade former men dessa är både omgärdade av regler och vissa 

begränsningar. Därför är det betydligt enklare att göra detta på vanliga allmänna 

vägar utan säkerhet och regler, problemet är att där finns även annan trafik. Det 

innebär att andra trafikanter drabbas av ökade risker för olyckor. Under senare 

tid har det förekommit ett antal olyckor med de inblandade fordonen som tävlat 

mot varandra. 

 

Det är ett problem för samhället och de trafikanter som uppehåller sig på våra 

vägar, även personer som dras till dessa streetrace utsätts för risker då det inte 

förekommer avspärrningar eller andra säkerhets arrangemang. 
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Blackrace kom till i Göteborg när politikerna hade en vilja att lösa problemet 

med streetracing. Man gav trafikkontoret i uppgift att se om man kunde finna en 

lösning. Trafikkontoret bjöd in de organisationer man trodde skulle kunna 

hjälpa till med att hitta en lösning. Bland de inbjudna fanns polisen, 

fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Göteborgs bilsportförbund med 

Göteborgs motorfestival och dess samarbetspartner Gbg & co.  

 

Den 18 februari 2002 träffades dessa organisationer och myndigheter för första 

gången. Göteborgs Bilsportförbund hade via sitt engagemang i motorfestivalen 

redan haft kontakt med streetrace förare och förde en diskussion med dessa om 

ett förslag till lösning. Man framförde sin syn på problemet och redogjorde för 

sina samtal med dessa streetrace förare. De övriga representanterna hade vid 

detta tillfälle inget förslag till lösning men en stor vilja att lösa problemet. 

 

Det förslag Motorfestivalen hade utarbetat med streetrace förare sågs som en 

lösning av genomförandet, då man tagit bort tävlingsmomentet ur körningarna 

och bara kör mot sig själv, s.k. tidkortskörning. Att man startar två och två 

beror på att man vill bereda så många som möjligt, möjlighet att köra. Polisen 

fick i uppdrag att se om man kunde ge tillstånd för denna typ av körningar. 

Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och Göteborgs bilsportförbund fick i 

uppdrag att se var någonstans man kunde genomföra körningarna. Vid de 

följande mötena fick man klartecken av polisens tillståndsenhet att man såg 

positivt på detta försök att stävja olagligheterna. 
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1.2 Syfte 
 

Mitt syfte med denna rapport är att undersöka ifall Blackrace har bidragit till att 

minska de illegala streetrace som förekommer på våra allmänna vägar, samt 

ifall att det har uppkommit några övriga trafikstörningar eller annan 

”buskörning” i samband med anordnanden av dessa Blackrace. Samt att jag 

hoppas bidra med mera kunskap om vad Blackrace är. 

 

1.3  Frågeställningar 
 

1. Har Blackrace bidragit till att minska illegala streetrace? 

2. Har Blackrace orsakat någon allmän trafikstörning i samband med dessa 

arrangemang eller har det förekommit någon annan ”buskörning” i samband 

med Blackrace? 

 

1.4  Avgränsningar 
 

Jag har valt att begränsa mig geografiskt genom att endast titta på två orter. 

Göteborg som är pionjärer och startade upp allt men även Umeå. Dessa två 

orter är dessutom de två orter där flest Blackrace har arrangerats. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

För att fördjupa mig i Blackrace har jag kontaktat projektledare för Blackrace, 

Polisen, använt mig av Blackrace Sweden’s egen hemsida på Internet där en 

stor del av kommunikationen sker mellan deltagarna och organisationen, samt 

genom intervju av deltagare i Blackrace. 
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2 Teori 
 

Grundidén med konceptet Blackrace är att tävlingsmomentet är borttaget. Man 

kör enbart mot sig själv och prestanda mäter sin bil på ett säkert sätt. Det finns 

inga vinnare och ej heller någon förlorare, vilket är väl så viktigt. 

 

Körningarna sker på vägar som kommunen på orten upplåter och där polisen 

ger tillstånd. Sträckan är max 201m lång, detta för att hålla ner hastigheten. 

Tidtagningen är av en mycket noggrann typ, den mäter tid på tusendelen. Detta 

är mycket viktigt då tiden läggs upp på en databas som sedan presenteras på 

Internet. På denna kan man gå in och jämföra sin prestanda med liknande bilar 

på andra orter i Sverige, vilket gör att illegala race med typ flaggstart blir 

ointressanta då man inte får någon tid att kunna jämföra sig med. 

 

För att starta upp ett sådant här projekt krävs det att kommunen och 

polismyndigheten på orten är engagerade, så att det blir ett samarbete med 

ungdomarna. Myndigheterna skapar förutsättningar för körningarna och 

ungdomarna arrangerar och genomför dem. Arrangemangen skall vara av 

väldig enkel karaktär, det får aldrig bli kommersiellt eller av typen events. Detta 

för att det inte skall skapas ett tävlingsmoment och att inte dra åskådare till 

arrangemanget. 

 

Det man dock aldrig får släppa efter på är säkerheten. Polisen bestämmer i 

tillståndet de förutsättningar som skall gälla avspärrningar och säkerhet. För att 

alla skall vara försäkrade så har det tagits fram en olycksfallsförsäkring. Denna 

löses av alla på plats vid anmälan. För att garantera alla ett försäkringsskydd är 

även detta ett villkor i polistillståndet. 

 Det egentliga regelverket är trafikförordningen 3 kap. 84 §. 
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Innebörden enkel karaktär av arrangemanget betyder att det skall vara 

lättillgängligt och inte kräva en massa förberedelser framför allt av utövarna. 

Man behöver därför inte anmäla sig i förväg, man behöver inte ha några 

speciella kunskaper eller utrustning. 

 

Efter att ha genomfört sträckan så körs bilarna tillbaka på allmän väg vilket 

innebär att bilarna måste vara skattade och besiktigade. Kontroll av bil och att 

föraren har körkort kontrolleras vid anmälan och besiktning innan körningarna 

börjar.  

 

Tiden mellan tillfällena till körningarna kan vara 2-4 veckor. När körningarna 

startar så får utövarna köra så mycket man hinner inom den tid som man har 

tillstånd till, oftast 4-6 timmar. Detta innebär att man kan avverka sträckan upp 

till 20 gånger. Viljan till att köra illegalt och riskera körkortet dämpas i samma 

grad. 

 

En ytterligare faktor till att de illegala körningarna dämpas är att när 

ungdomarna ser att samhället ger dem möjligheter att köra legalt under säkra 

former blir de illegala körningarna ointressanta tack vare att man känner en 

lojalitet med samhället och dess regler. Man bygger broar och acceptans för 

samhällets värderingar. Något som bidrar till att dessa broar byggs t ex mellan 

myndigheter och ungdomarna är när ungdomarna sitter tillsammans med 

myndigheter och projektledare för att få tillstånd att köra Blackrace på sin ort. 

Även när de måste söka tillstånd för arrangemangen hos polisen och polisen ute 

på plats följer upp tillstånden. 

 

Eftersom man riktar in sig på de starka personligheterna som nu kör illegala 

streetrace och förmår dem att börja köra Blackrace istället, får man med sig 

även de andra ungdomarna som finns i samma krets. Man försöker också på ett 

tidigt stadium plockar upp de ungdomar som inte ännu börjat köra illegala 

streetrace att skapa ett intresse för den legala versionen Blackrace innan det har 

blivit för sent. 
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3 Resultat 
 

Projektet som egentligen heter “Körning på upplåten sträcka utan 

vinnarindikering” riktar sig i första hand till gruppen som utövar den illegala 

verksamheten som kallas streetrace. Huvudsyftet med projektet är att dämpa de 

illegala körningarna och att få ner antalet olyckor som är relaterade till denna 

verksamhet såväl mot dem själva som mot tredje man. 

 

Tankarna och strategin bakom projektet är att det bara skall bli kvar den legala 

körningen och att den illegala körningen skall upphöra. Att man även bygger 

upp tillgängligheten och lojalitet med gruppen så att det bara blir det legala 

alternativet som utövas. Därför är det viktigt att man följer projektets regler och 

intentioner noga. Börjar man ändra och släppa efter på regler så kommer inte 

resultatet att bli det man vill. 

 

På de orter som verksamheten funnits hitintills har de illegala körningarna i 

princip upphört. I t.ex. Göteborg har polisen inte fått några anmälningar om 

illegala körningar sedan de startade projektet 2002. Även i Umeå så säger 

polisen att de märkt av en betydande minskning av illegala streetrace. 

 

Anordnandet av Blackrace sker i samarbete med ungdomarna, kommun och 

polis och förläggs på lämpliga sträckor som ligger avskilt från övrig trafik, på 

så sätt stör man inte denna samt minskar riskerna för eventuella olyckor i 

trafiken. 

 

Eftersom arrangemangen är till för de deltagande Blackrace ungdomarna och 

inte för publik så annonseras inte körningarna via media eller på annat sätt utan 

sprids via forum på hemsidan för Blackrace. Därigenom så slipper man det 

stora publika intresse som kan uppstå och eventuella stora folkmassor som dras 

till sådana arrangemang. Man försöker också undvika att förlägga Blackrace i 

samband med festivaler och andra stora arrangemang. 
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Antal körda Blackrace tom 2005-11-09 

 

Blackrace orter  
   Göteborg - (40) 

   Stockholm - (28) 

   Borås - (6) 

   Helsingborg - (12) 

   Sandviken - (1) 

   Västerås - (3) 

   Mariestad - (3) 

   Umeå - (10) 

   Halmstad - (1) 

   Älmhult - (6) 

   Uppsala - (1) 

   Kristianstad - (2) 

   Jönköping - (1) 

   Kiruna - (2) 

   Kalmar - (1) 

   Karlshamn - (2) 

 

Orter på "G"  

     Boden 

     Borlänge 

     Enköping 

     Hultsfred 

     Luleå 

     Mora 

     Piteå 

     Visby 

     Örnsköldsvik 

 

Antal hittills körda race:  
 Blackrace:  107   
 Blackstage:  10   
 Blackrace special:  4   
 Blackstage special:  0   
    

Inplanerade race: 
 Blackrace 0   
  Blackstage 0    
        
Körda race under 2005: 
   Blackrace 30   
   Blackstage 1   
   Blackrace special 0   
        
Körda race under 2004: 
   Blackrace 42   
   Blackstage 4   
   Blackrace special 0   
        
Körda race under 2003: 
   Blackrace 28   
   Blackstage 3   
   Blackrace special 3   
        
Körda race under 2002: 
   Blackrace 7   
   Blackstage 2   
   Blackrace special 1   
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3.2 Resultatsammanfattning 
 

Blackrace har bidragit till att den illegala streetracingen har minskat kraftig och 

på vissa orter försvunnit helt. Polis och kommun har fått en chans att närma sig 

dessa ungdomar genom samtal vilket lett till en ömsesidig respekt. Ungdomarna 

har fått en ökad förståelse och respekt för lagar och föreskrifter som är knutna 

till anordnandet av Blackrace. Den ”buskörning” som kunde finnas i samband 

med Blackrace har ungdomarna själva sett till att eliminera genom att inte 

acceptera någon som helst ”buskörning”, detta för att riskera att fortsatta 

arrangemang av Blackrace inte skall kunna genomföras. 

 

4  Diskussion 
 

Behovet av att mäta sin prestanda på sin bil har alltid funnits och kommer alltid 

att finnas. Det finns organiserade tävlingar som är omgärdat av regler och 

säkerhetsföreskrifter som är anpassade för att tävla mot varandra, men då detta 

både kostar pengar och är omgärdat av en större organisation, är det inte vad 

den motorintresserade ungdomen på stan är intresserad av. Därför finns behovet 

av ett enklare koncept som ungdomar kan ta till sig utan att behöva utöva de 

illegala streetrace som varit så populära.  

 

Blackrace är precis det koncept som de motorintresserade ungdomarna verkar 

kunna ta till sig, det är enkelt och de får själva vara med och organisera och 

planera tillsammans med myndigheter och kommun, detta bidrar dessutom till 

att bygga broar dem mellan. Ungdomarna blir mera mån om att det skall 

fungera och de tolererar inte att någon förstör för dem genom annan 

”buskörning”.  

 

 

Jag har genom mina samtal med projektledare, polis och deltagare 

genomgående bara hört positiva saker från alla som varit involverade i detta 
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projekt. Därför anser jag att Blackrace skall fortsätta och hoppas att mitt arbete 

skall ge en inblick i vad Blackrace är och vad det har bidragit till. 

 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

 

Blackrace har en organisation som arbetar för en vidare utveckling och hittills 

har de lyckats med vad de har företagit sig. Det har resulterat till att det på vissa 

orter bidragit till att den illegala streetracingen helt har upphört och på andra 

orter minskat kraftigt. 

 

De slutsatser som jag har kommit fram till genom denna fördjupning i 

Blackrace, är att detta projekt är en lyckad metod som ser ut att ha slagit mycket 

väl ut. Blackrace har förmått ungdomarna att ta eget ansvar och lösa problem 

själva, de blir måna om att ingen skall fördärva vad de åstadkommit och agerar 

lite av ”trafikpoliser” själva. De får dessutom gasa så mycket de vill utan att 

riskera att bli av med körkortet. 

 

Även de poliser som jag samtalat med har varit mycket positiva till Blackrace 

och tycker att ungdomarna sköter det på ett bra sätt. Det har även funnits 

tillfällen som polisen kontaktat projektledare för Blackrace och bett om hjälp 

för att få bukt med illegala streetrace. 

 

Endast vid något enstaka tillfälle har det förekommit att det varit så stor 

publiktillströmning att det blivit ett problem men vid dessa tillfällen har man 

ställt in de planerade Blackrace och kört de vid ett senare tillfälle. Man skall 

komma ihåg att Blackrace är till för dem som kör och inte för en publik. De 

som deltar vid Blackrace är mycket mån om att det skall fungera och någon 

”buskörning” i samband med detta accepteras inte över huvud taget. Därmed 

förekommer inte några störningar för den allmänna trafiken på våra vägar.
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Bilaga 1 

 
Tillvägagångssätt för implementering av ”Blackrace” på orten 

 
 
1a  Ungdomarna kontaktar oss för att få till körningar på sin ort: 
    – Vi tar fram en mentor till ungdomarna 
    – Mentorn eller ungdomar kontaktar kommun och polis för  
          informationsmöte 
    – Kenneth och Peter åker till orten och informerar alla om konceptet 
  
1b  Kommun eller polis kontaktar oss för att få till körningar på sin ort 
    – Vi sätter ett möte med myndigheterna 
    – Vi tar via vårt kontaktnät fram ungdomar på orten som vill köra 
   – Vi tar fram en mentor 
   – Kenneth och Peter åker till orten och informerar alla om konceptet 
 
2  Myndigheterna ihop med oss och ungdomarna tar fram lämplig sträcka       
 
3  Ungdomarna skapar en grupp ihop med myndigheterna för genomförandet 
 
4  Mentorn skickar in ansökan till polismyndigheten 
 
5  Orten läggs upp på hemsidan där information finns till utövarna 
 
6a  Tidtagning inköps 
 
6b  Tidtagning hyrs av oss 
 
7  Information om var och när körning på orten sker läggs ut på hemsidan 
 
8a  Vägen stängs av med hjälp av myndigheterna (omskyltning etc.) 
 
8b  De arrangerande ungdomarna sätter upp tidtagningen och förbereder körningen 
 
8c  Ungdomarna kommer till platsen, anmäler sig och besiktigar fordonet 
 
9  Körningarna genomförs ihop med myndigheterna på orten 
 
10  Ungdomarna rapporterar till oss centralt bl.a. tider, antalet startande och hur det har 

fungerat. 
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