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För andra gången utdelades SVBRF Trafiksäkerhetsutmärkelse och 
den välförtjänta mottagaren var Anders Håkansson från Trafikverket. En 
person som många, inte minst från räckesbranschen, känner igen som 
en engagerad, kunnig och erfaren man med en stor portion humor. 

Texten på den plakett som överlämnades till Anders lyder:
”Anders har förtjänstfullt arbetat för trafiksäkerhet genom att både infor-
mera om gällande regelverk och eftersträva tillämpning samt anpass-
ning av det. Hans kunskap och intresse för räckesfrågor är välkänt, nå-
got som varit till stor nytta såväl inom myndigheten som externt.
Anders har stöttat och ställt upp för SVBRF allt sedan bildandet 2004. 
Genom sitt stora kontaktnät, långa erfarenhet och engagerade arbete 
har han betytt mycket för föreningens positiva utveckling och etablering 
som respekterad partner i det svenska trafiksäkerhetsarbetet.”

Vi gratulerar och tackar Anders samt önskar honom lycka till när han nu 
hotar att dra sig tillbaka inför den stundande pensioneringen.

SVBRF Trafiksäkerhets-
utmärkelse tilldelad 
Anders Håkansson

En glad Anders Håkansson tar emot SVBRF Trafiksäkerhetsutmärkelse 2014.
Från vänster ser vi Lennart Wahlund, SVBRF, Anders Håkansson och Lovisa Moritz, 
Trafikverket, Göran Fredriksson, SVBRF samt Mats Pettersson, Trafikverket.

Åter ser det ut som att 
stora delar av landet 
får ännu en grön jul. 
Inte bra för julstäm-
ningen kanske men 
för de som jobbar med 
räckesmontage kan 

det vara positivt.
För ett år sedan noterade jag i den här 
spalten att Trafikverket, TRV, verkar 
ha svårigheter med att fatta ett for-
mellt beslut om den fysiska CE-märk-
ningen av produkter i 1317-familjen. 
Tyvärr verkar svårigheten kvarstå.
På annan plats kan ni läsa om SVBRF 
Trafiksäkerhetsutmärkelse som tillde-
lats Anders Håkansson, TRV. Jag vill 
också understryka Anders utmärkta 
arbete som ordförande i SIS Tekniska 
kommitté för vägutrustning, TK 248. 
Där behandlas inte bara vägräcken 
och närliggande produkter, utan i 
princip all vägutrustning som har en 
EU-standard, t.ex. belysningsstolpar, 
skyltar, reflexmaterial, vägmarkerings-
material, bullerskärmar mm. Fick jag 
önska något så vore det att Anders 
ännu en tid efter pension kan tänka 
sig hålla ordförandeklubban i TK 248. 
En lite nyvaknad medvetenhet om 
brister i standardserien 1317 verkar 
ha fått fart på en förändring av arbe-
tet med hur godkännande mm skall 
gå till i framtiden. Nuvarande ordning 
där vi i princip går mot sämre och 
sämre produkter är ett resultat av att 
tillverkare försöker komma så nära 
minimikraven som möjligt därför att 
myndigheterna köper det som är bil-
ligast vid inköpstillfället. Det är inte 
en bra utveckling om man vill skapa 
säkrare förhållanden på våra vägar. 
Samtidigt som kontrollverksamheten 
också måste förbättras för att om möj-
ligt hålla borta sådant som inte borde 
ha en CE-märkning och/eller inte upp-
fyller krav enligt VGU. Min personliga 
uppfattning är att även berörda Väg-
hållningsmyndigheter som TRV borde 
vara inbjudna att närvara vid kolli-
sionsprov för CE-märkning. Om de 
kan närvara eller inte är en annan sak. 
Vårt medlemsantal ökar, inte minst 
med fler konsultföretag, men vi har 
också sett den första kommunen bli 
medlem, verkligen roligt. Det bådar 
gott för 2015.

Med vänlig hälsning
Lennart Wahlund, ordf.



Spanien intresserat av svenska räckeslösningar

En delegation från Spanien, eller snarare vägmyn-
digheten från Barcelona i Katalonien för att var mer 
exakt, har besökt Sverige nyligen för att studera våra 
räckeslösningar. Man har insett att det finns kost-
nadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder som kan ut-
föras på befintligt vägnät istället för att bygga nytt. 
Speciellt intressant nu när den spanska ekonomin är 
hårt pressad. I första hand har våra 2+1 vägar med 
mötesseparering rönt intresse.

Snölastprojektet inne på sista säsongen

SVBRF fick nöjet att förevisa svenska räckesproduk-
ter och trafiksäkerhetslösningar tillsammans med 
Business Sweden ( f d Exportrådet) under en dag i 
början av december. De övningsobjekt i form av olika 
väg- och broräcken som används för praktikutbild-
ningarna i Rosersberg kom väl till pass. Vi hoppas 
naturligtvis på en fortsättning där vi kan få se svens-
ka räckesprodukter som en del av ett nytt trafiksäker-
hetstänkande i Spanien.

Spanien intresserat av 
svenska räckeslösningar

Det blir nu tredje säsongen för de referensräcken 
som sitter monterade utanför Arjeplog. Projektet sker 
i samarbete med Trafikverket och vi följer hur väl de 
klarar påfrestningarna från vinterväghållning. 
Rutinerna för uppföljning och rapportering fungerar 
som de ska och inför nästa vinter står vi redo att ta 
emot nya testräcken för jämförelse och inplacering i 
snöplogs-klass i jämförelse med de kända referens-
räckena.
De som är intresserade av projektet och/eller vill få 
sitt räcke utvärderat är välkomna att kontakta Göran 
Fredriksson, goran.fredriksson@svbrf.se 

Den spanska delegationen på studiebesök 
bland räckesobjekten i Rosersberg.
Estan Schultz, Safety Line España SL (som initierat 
besöket) och Gunilla Hult från Business Sweden är med och guidar.



European Union Road Fede-
ration, ERF, höll tillsammans 
med Transportation Research 
Board (TRB) Roadside Safety 
Design Subcommittee on In-
ternational Research Activi-
ties, den 5 november ett väl-
besökt möte i Bryssel kallat 
AFB20 (2) Roadside Safety 
Conference.  

Mötet inleddes med en redo-
görelse för den kommande ut-
vecklingen inom standardserien 
EN 1317 samt ett föredrag om 
hur det fungerar med anmälda 
organ i dagsläget och vad som 
kan göras för att förbättra deras 
integritet. Bristerna i den nuvarande standardens 
utformning blir allt mer uppenbara, t ex att testfor-
don mellan 1.500 kg till 10.000 kg ej finns med, att 
endast bussar typ stadsbuss testas, att markförhål-
landen inte kan specificeras/kontrolleras på ett bra 
sätt, att lossnade delar från räcket godkänns, att 
höjdangivelse på räcket är oklar, mm. Dessutom är 
det tröskelvärden som ska klaras vid kollisonstesten, 
vilket får till följd att skyddsanordningar optimeras för 
att till lägsta kostnad med minsta marginal passera 
gränsen för godkännande vid test. För den allmänna 
trafiksäkerheten är detta inte en gynnsam utveckling.
På mötet nämndes bl a följande planerade föränd-
ringar i den kommande utgåvan av standarden:
• Höjd på räcket skall klart anges antingen från 
 vägbana eller kantbalk
• Markprovning skall göras/specificeras 
 (test typ push-pull och krav på fyllning)
• Lossnade räckesdelar blir föremål för klassning
• Friktion skall anges om detta är en del av 
 räckesfunktionen (vanligt för betongräcken)
• Förslaget till CE-märkning av övergångar dras 
 tillbaka och räckesändar blir en egen del -7 i 
 standardserien.

• Från 2016 måste miljöpåverkande faktorer 
 deklareras för produkterna
Den nya utgåvan av 1317-5 är planerad utkomma i 
slutet av 2016.

Vad gäller anmälda organ nämndes några fall av 
mycket allvarliga brister i deras handläggning som 
inträffat inom EU. För att förbättra situationen och 
säkerställa en mer likartad tillämpning av standarden 
presenterades bl a följande förslag:
• Krav på genomgången utbildning och träning 
 för anmälda organ, AO.
• Krav på närvaro vid gemensamma möte med 
 andra AO inom EU
• Krav på att AO ska bevittna kollisionsproven

Det nämndes också att en ny EU-standard som be-
handlar vägarbetsplatser kan vara på gång.
SVBRF är positivt inställda till dessa åtgärder och 
hoppas att de förverkligas.

ERF-möte i Bryssel.
Ändringar i 1317-standarden 
och anmälda organ i fokus.

SVBRF ordförande Lennart Wahlund under 
ERF konferensen i Bryssel den 5 november.



Kursprogrammet 2015
Kursprogrammet för 2015 ligger nu ute på SVBRF hemsida och är 
det mest omfattande hittills sedan föreningen startades för 10 år 
sedan. Arbete På Väg, APV, praktik, som är det senaste tillskottet, 
har 4 kurstillfällen under 2015 för att underlätta för de som behöver 
skaffa sig kunskaper om tunga skydd och det praktiska montaget 
av dessa vid vägarbetsplatser. Det är en endagskurs som avslutas 
med kunskapsprov och ger SVBRF auktorisation. Samtliga tillfäl-
len genomförs i Rosersberg men det finns önskemål om att kunna 
förlägga denna utbildning till fler platser i landet. Vi hoppas det kan 
bli verklighet inom en nära framtid.
Hela kursutbudet, information och anmälningsblanketter finns på 
http://svbrf.se/kalender_kurser/Kalender_kurser.htm

KURSPROGRAM 2015

Skyddsanordningar för fordon, ”allt” om räcken, 

regelverk, CE-märkning, projektering, tekniska 

beskrivningar vid upphandling, mm.

Datum Plats

17 febr. Kungälv, Berlex

19 febr Sollentuna, ATA

26 febr. Jönköping, ATA 

3 mars Malmö, Trafikverket

12 mars Luleå, Trafikverket

Montageutbildning – Teori 1

Förberedande för dig som vill bli auktoriserad räckesmontör. 

Kompletteras med den praktikdel som du behöver beroende 

på vilka räckestyper du arbetar med. 

Datum Plats 

23-24 febr. Kungälv, Berlex

24-25 mars Sollentuna, ATA

28-29 april Sollentuna, ATA

 
Montageutbildning praktikkurser, Rosersberg, RSRAB

Datum Räckestyp

16-17 mars Broräcken (2 dagar) 

18 mars Balk- o rörräcken (1 dag) 

19 mars Betongräcken (halvdag, fm) 

19 mars Krockdämpare/vägräckesändar (halvdag, em)

13-14 april Broräcken (2 dagar) 

15 april Balk- o rörräcken (1 dag) 

16 april Betongräcken (halvdag, fm) 

16 april Krockdämpare/vägräckesändar (halvdag, em)

OBS! 17 mars resp 14 april genomförs en uppdateringskurs, halvdag, för dig som 

blev auktoriserad montör 2010. Efter genomförande förlängs auktorisationen 

ytterligare 5 år. Kursen genomförs i Rosersberg parallellt med praktik broräcke.

Praktikkurser linräcken och slänträcken – Skövde, SRTC

5 mars Lin- och slänträcken (1 dag)

21 april Lin- och slänträcken (1 dag)

APV-praktik. Trafikanordningar, tung avstängning och 

temporära barriärer. Rosersberg, RSRAB

Kursen avslutas med kunskapsprov och ger SVBRF auktorisation.

31 mars Stål- och betongbarriärer, trafikbuffertar (1 dag)

8 april 
Stål- och betongbarriärer, trafikbuffertar (1 dag)

5 maj Stål- och betongbarriärer, trafikbuffertar (1 dag)

6 maj Stål- och betongbarriärer, trafikbuffertar (1 dag)

Ändringar av datum kan ske, se www.svbrf.se 

för aktuell kursinformation och anmälan.

Nytt: 
AMA Anläggning 13,
TRV AMA 13
TB Totalentreprenader, 
VGU under omarbetning

V12

V16

Räckesdagen 2014 blev ett lyckat arrangemang och SVBRF’s 
styrelse har beslutat om att genomföra Räckesdagen även 2015. 
Datumet är satt till 27 maj och platsen blir Rosersberg. 
Intressanta talare att ta del av och många olika produkter att 
beskåda ska det bli, speciellt som vi denna gång genomför dagen 
i samarbete med Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbets-
platser, SBSV. 
Besökare kan således även förvänta sig ett utbud av temporära 
barriärer och andra produkter knutna till trafikanordningar för 
vägarbetsplatser.
Information om dagen och programmet 
bör komma ut under april, men passa på 
att boka den 27 maj redan nu. 

Räckesdagen 2015 i samarbete med SBSV, 
- Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser

God Jul och 
 Gott Nytt År!


