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Arbetet med att finna tillförlitli-
ga sätt att utvärdera olika räck-
ens motståndskraft mot snölas-
ter fortsätter.	 Närmast	 genomförs	
olika	 belastningsprov	 av	 välkända	
räckesprofiler	hos	SP	i	Borås.	De	vär-
den	som	vi	där	får	fram	ska	sedan	re-
lateras	till	hur	räcket	klarar	sig	under	
verkliga	förhållanden.	
	 Går	det	enligt	plan	så	kommer	test-
sträckor	 att	 etableras	 i	 trakterna	 av	

Arjeplog	där	räcken	kan	monteras	och	
bli	utvärderade	efter	en	vintersäsong.	
Arjeplog	är	ju	en	välkänd	ort	just	för	
tester	 av	 olika	 fordons	 vinteregen-
skaper	och	även	hemvist	för	Räckes-
sättarna	Norr	som	är	ett	av	SVBRF’s	
medlemsföretag	 (se	 även	 artikel	 på	
annat	 ställe	 i	Nyhetslänken).	Monta-
geresurser	finns	 därmed	 att	 tillgå	 lo-
kalt	och	verksamheten	kan	bli	ett	bra	
komplement	under	lågsäsong.
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I förra Nyhetslän-
ken konstaterade 
jag att vinterns 
snöperiod varat 
längre än vanligt 
för de flesta av 
oss. Nu verkar den 

dessutom börja tidigare än vanligt. 
Det är inte mycket vi kan göra åt 
detta, men det drabbar givetvis vår 
produktionsplanering på ett ogynn-
samt sätt. Det finns säkert skäl att 
fundera på hur man skall hantera 
dessa problem rent praktiskt. De 
tidsförlängningar som kan bli följ-
den eller de kvalitetsförsämringar 
som kan uppstå vid montering i tjä-
lad mark måste uppmärksammas.
Det nya året kommer att bjuda på 
förändringar av vår marknad då det 
från årsskiftet krävs att de räckes-
system mm som vi levererar är CE-
märkta. Det är dock en hel del frå-
getecken kring detta. Vi hoppas att 
kommande seminarier skall kunna 
hjälpa till att bringa klarhet.
 Föreningens engagemang med 
Trafikverket flyter på i samma goda 
anda som tidigare med Vägverket. 
Här intill kan du läsa mer om bl. a. 
snölastprojektet, som är ett av det 
projekt som drivs i samråd med Trv. 
SVBRF har haft en god utveckling 
av medlemsantalet. Det senaste 
tillskottet som vi fått hälsa välkom-
men är Svevia AB, som är mark-
nadens största aktör när det gäller 
montering av räcken. Men glädjan-
de nog är det fler som ”knackar på” 
och visar intresse för medlemskap.
Behovet av en branschförening av 
vårt slag känns mycket påtaglig 
och den nytta som vi kan visa på är 
många, branschindex för räcken, 
tilläggsbestämmelser till AFU för 
räckesentreprenader, (Räcke -07), 
remissorgan till AMA, samt inte 
minst en mycket värdefull sam-
råds-, och remissamverkan med 
Trafikverket. Får bara Trafikverket 
alla ”stolar” på plats kommer det 
att bli bra även i framtiden. 
Det blir ett spännande 2011!

Med vänlig hälsning
Lennart Wahlund

Projekt
snöplogslast 

satsning	VZI,	som	står	för	Vision	
Zero	 Initiative.	 SVBRF	

deltar	 i	 projektet	 med	
förhoppning	 att	 kun-
na	 bidra	 till	 att	 nya	
marknader	 öppnar	
sig	 för	 medlems-
företagens	 pro-
dukter	 och	 tjänster	
till	 gagn	 för	 trafi-
kanter	i	andra	länder.	

Ta	 gärna	 en	 titt	 på	
www.visionzeroinitiative.

se	och	läs	mer	om	denna	in-
tressanta	och	vällovliga	satsning.

I Sverige är vi bra på 
trafiksäkerhet, kan-
ske till och med 
bäst i världen. 
Sedan	 70-talet	
har	 antalet	 dö-
dade	 i	 trafiken	
stadigt	 minskat	
trots	 en	 ökande	
trafikvolym.	 Den	
kompetensen	 och	
de	 produkter	 som	
gör	detta	möjligt	 för-
söker	vi	nu	exportera	via	
Exportrådets	och	Trafikverkets	

Nollvisionen på export    



Som	 komplement	 till	 det	 väg-	 och	
broräckesindex	som	nu	funnits	några	
år	 har	 ett	 speciellt	 index	 för	 vajer-
räcken	 tagits	 fram.	 Vajerräcken	 har	
ju	 en	 annan	 kostnadsbild	 än	 räcken	
av	 varmförzinkade	 stålprofiler.	 Båda	
ingår	i	det	reviderade	Entreprenadin-
dex,	E84	och	har	nr	233,	väg-	och	bro-
räcken	samt	nr	234,	vajerräcken.

Kurskalender 2011
Datum Kurs Plats

18 jan  Broräcken  Kungälv

25-26 jan  Montageutbildning, teori  Rosersberg

3 feb  Broräcken  Kungälv

10 feb  Räckeskurs*  Solna

23-24 feb  Montageutbildning, teori  Skövde

2 mars  Räckeskurs*  Umeå

15 mars  Montageutb., linräcke  Skövde

16 mars  Montageutb., linräcke  Skövde

5 april  Montageutb., balkräcken*  Rosersberg

6 april  Montageutb., rörräcken*  Rosersberg

12-13 apr  Montageutb., broräcken*  Rosersberg

19 april  Montageutb., krockdämpare* Rosersberg

3-4 maj  Montageutb., broräcken*  Rosersberg

* Tid och plats för kursen är preliminära, se www.svbrf.se 
under kurser/kalender för aktuell info och anmälan.

Som de flesta i branschen nog 
känner till så är det CE-märkta 
skyddsanordningar som gäller 
efter den 1 jan 2011.	
Nu	när	det	börjar	bli	allvar	och	det	nya	
systemet	ska	tillämpas	fullt	ut	uppda-
gas	nya	situationer	och	frågeställning-
ar	som	måste	finna	sin	lösning.
	 Kommer	 det	 då	 att	 finnas	 CE-
märkta	 produkter	 att	 tillgå	 i	 samma	
omfattning	 som	det	nu	finns	godtag-
na	 produkter?	 Till	 en	 början	 är	 nog	
svaret	 nej,	 en	del	 existerande	 räcken	
kommer	nog	inte	att	CE-märkas	å	an-
dra	 sidan	 tillkommer	 säkert	 helt	 nya	
produkter	 utifrån.	Men	det	 är	 nu	det	
gäller	att	se	upp.	Vi	har	ett	antal	spe-
ciella	krav	som	ska	uppfyllas	som	inte	
CE-märket	 borgar	 för.	 Zinkskiktets	
tjocklek,	broräckets	minhöjd	och	rost-
fri	infästning	i	kantbalk	är	bara	några	
exempel.	Det	finns	ytterligare	många	
frågor	 som	 ska	 besvaras	 för	 att	 det	
nya	systemet	ska	fungera	till	belåten-
het	för	både	leverantör	och	beställare.	
SVBRF	arbetar	intensivt	tillsammans	
med	Trafikverket	och	SP,	som	är	an-
mält	organ	i	Sverige	och	utfärdar	in-
tyg	om	överensstämmelse/CE-märke,	
för	att	finna	bra	lösningar	och	besvara	
frågorna.
	 Resultatet	av	det	arbetet	hoppas	vi	
nu	 kunna	 presentera	 under	 våren	 i	
några	speciella	seminarier	dit	berörda	
kan	komma	för	att	bli	uppdaterade	och	
ställa	 frågor.	Håll	utkik	på	SVBRF’s	
hemsida	 för	 aktuell	 information	 om	
CE-seminarierna!
	 Avslutningsvis	 så	 kan	det	 vara	 bra	
att	 veta	 att	 pågående	 entreprenader	
kommer	 att	 fortsätta	 enligt	 de	 krav	
som	fanns	när	upphandlingen	gjordes.

CE-märkning, 
inget annat
…. eller?

Vajerräckes-
index

En god och trafiksäker 
 Jul och Nyår 
 tillönskas alla läsare!

Medlem bland årets 
Gasellföretag
Gasellföretag	 utses	 varje	 år	 av	 tid-
ningen	Dagens	Industri.	 	 I	november	
i	 år	 var	 ett	 av	 årets	 Gasellföretag,	
Räckessättarna	 Norr	 AB	 i	 Arjeplog.		
Företaget	 startades	 2004	 av	Magnus	
Holmgren.	

Föreningen	sällar	sig	till	gra-
tulanterna	 och	 önskar	 fort-
satt	lycka	till.


