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För de som önskar en 
jul med lite vit snö ser 
det i väderprognoser-
na lite dystert ut. Just 
nu med temperatu-
rer som kan mäta sig 
med en usel sommar-

dag kan man fundera på vad som är 
orsaken. Vi ser dock att flertalet jobb 
ute har full fart fram till julledigheten. 
För SVBRF ser vi ett ökat antal med-
lemmar som mycket positivt. Att flera 
konsultföretag nu inser att deras med-
arbetare har behov av lite fördjupade 
kunskaper kring vägutrustning (läs 
1317-produkter) är mycket glädjande. 
Det kan betyda att vi på lite sikt har 
att förvänta oss förbättrad kvalitet på 
kommande förfrågningsunderlag. 
 Vi har även fått möjlighet att sprida 
våra erfarenheter utanför Sverige. 
Först ut är Irland som visat stort in-
tresse för vårt utbildningsupplägg. Vi 
har även haft studiebesök från Norge 
som fått bekanta sig med vårt sätt att 
föra ut kunskap om räcken till såväl 
montörer som projektörer, vilket kan 
leda till att vi får se en motsvarande 
organisation även i vårt grannland.  
Det som ser lite mörkt ut är Trafikver-
kets nyordning att vara en ren bestäl-
larorganisation som framför allt vill 
se en ökad andel totalentreprenader 
utan ordentlig kvalitet i förfrågnings-
underlagen. Här behövs en rejäl höj-
ning av kvalitetsnivån för att inte tra-
fiksäkerheten skall bli lidande. 
 Trafikverket har dessutom på väg-
sidan samma problem som på järn-
vägssidan med ett eftersatt underhåll 
att ta tag i. Inte minst vad gäller un-
dermåliga räckeslösningar och för-
åldrade anordningar, en del så gamla 
att de är anpassade för vänstertrafik. 
Men även tidens tand har gjort att de 
nu är för låga eller på annat sätt tap-
pat sina egenskaper. Tyvärr kommer 
vi nog att få fortsätta läsa om dödso-
lyckor till följd av detta. Jag hoppas att 
vi får se lite ”action” från Trafikverket 
och inte bara nya utredningar under 
det kommande året. Det behövs om vi 
inte skall tappa tempo i nollvisionens 
mål. Kunskapen om åtgärder finns, 
lämpliga lösningar och materiel finns, 
så nu fattas bara besluten.

Med önskan om en God Jul och 
ett Gott Nytt Trafiksäkerhetsår
Lennart Wahlund, Ordf.

Irlands motsvarighet till Trafikverket heter Trans-
port Infrastructure Ireland,TII. De har beslutat att ta 
krafttag med de många undermåliga räckesprojekteringar och instal-
lationer som görs. Man har därför under hösten tagit fram en 2-dagars 
utbildning i samarbete med SVBRF som riktar sig till projektörer. Utbild-
ningen avslutas med ett prov omfattande 30 frågor 
och uppfyller de krav som Engineers Ireland ställer 
på kvalificerade kurser riktade till yrkesverksamma 
ingenjörer. 
 Första utbildningen genomfördes med dryga 30-talet deltagare i bör-
jan av december och kommer att följas av ytterligare 4 st kurstillfällen på 
olika orter i Irland under 2016.
 Ett bra och efterföljansvärt initiativ som ska resultera i bättre trafiksä-
kerhet och väl investerade skattemedel!

Fin vy från Irland 
med ett ordentligt räcke 
i förgrunden.

Irland kräver
utbildade räckes-
projektörer

Deltagarna arbetar 
med olika case studies 
och fick då tillfälle att 
tillämpa kunskaperna 
om räckesutformning.



I slutet av 2014 kom en skrivelse från 
Europakommissionen där man klarläg-
ger att även platsgjutna betongbarriärer 
omfattas av kravet på CE-märkning. 
Innan dess rådde en allmän uppfattning 
att de klassades som ”works” och inte 
omfattades. SVBRF har varit i kontakt 
med anmält organ samt Boverket och 
fått kravet på CE-märkning bekräftat.

Krav på CE-
märkning av 
platsgjutna 
barriärer

Som vi meddelade i senaste numret av Nyhetslänken 
publicerades en ny VGU från Trafikverket som trädde 
i kraft den 26 juni. Den nya utgåvan av VGU inne-
håller förbättringar på många områden vad gäller val 
och utformning av skyddsanordningar för fordon. Ju 
förr kraven, som även gäller större ombyggnadsåt-
gärder, får genomslag vid projektering och montage 
desto bättre för trafiksäkerheten.  

Säker övergång från räcke 
till tunnelvägg är något 
som beskrivs i nya VGU. 
Det ska bli slut med utföranden 
liknande det på bilden!

Nya VGU – viktigt att 
kraven omsätts i praktiken

Erfarenheten har tyvärr visat att det kan släpa be-
tänkligt innan nya regelverk blir kända och tillämpa-
de. Att finna förfrågningsunderlag och praktiska till-
lämpningar baserade på föråldrade kravdokument är 
tyvärr inte ovanligt. Vi hoppas att det går både bättre 
och snabbare denna gång. En rekommendation är 
att delta i någon av SVBRFs räckeskurser i vår där 
nyheterna i VGU får stor plats.



SVBRF kurskalender för finns för nedladdning på hemsidan 
www.svbrf.se tillsammans med detaljerad kursinfo samt anmäl-
ningsblanketter. Under kommande säsong hoppas vi etablera 
APV-praktik tung avstängning i både Göteborg och Sundsvall!
En nyhet är att kraven för att bli auktoriserad räckesmontör 
skärps genom att det från och med 2016 kommer att krävas 
1 års praktisk erfarenhet förutom genomförd teori och prak-
tikdel för att få SVBRF auktorisation. För några andra som 
redan är auktoriserade montörer har 5-årsgränsen passerats 
och det är dags för förnyelse för att behålla sin auktorisation. 
Det handlar om en halvdagskurs där man får ta del av nyhe-
ter vad gäller såväl produkter som regelverk.

Ett nytt inriktningsdokument från Trafikverket lär 
bli klart i dagarna. Dokumentet bygger på både 
det inriktningsdokument som togs fram under 
arbetsnamnet Räckestrategi (2011-2012) och det 
därpå följande projektet PIA, väg- och broräcken 
(2012-2013). 
 Mycket bra kom fram i projekten men i form av 
konkreta åtgärder var det lite, om ens något, som 
omsattes i praktiken. SVBRF har tryckt på för att i 
första hand åtgärda gamla undermåliga räcken och 
tillika räckesutformningar längs våra vägar. En del 
räckestyper som finns kvar än idag (även längs Eu-
ropavägar), blev stoppade redan på 70-talet då man 
noterat att de inte fungerade som avsett. Andra blev 
för korta och/eller fick en utformning som visat sig 
vara direkt olämplig vid påkörning.
 Under 2015 har dödsolyckor inträffat och perso-
ner blivit allvarligt skadade vid just dessa ställen. En 
mycket otäck olyckstyp som är direkt livsfarlig är på-
körning av neddoppad räckesförankring ansluten till 

Ny kurskalender 
för 2016

KURSPROGRAM 2016Skyddsanordningar för fordon, ”allt” om räcken, regelverk, CE-märkning, 

VGU, projektering, tekniska beskrivningar vid upphandling, mm.
Datum Plats11 febr. Kungälv, Berlex16 febr Kristianstad, Trafikverket18 febr. Sollentuna, ATA 1 mars Jönköping, Trafikverket3 mars Luleå, Trafikverket

Montageutbildning – Teori 1Förberedande för dig som vill bli auktoriserad räckesmontör. 
Kompletteras med den praktikdel som du behöver beroende på vilka 

räckestyper du arbetar med. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Datum Plats 22-23 febr. Kungälv, Berlex7-8 mars Sollentuna, ATA4-5 april Sollentuna, ATA 
Montageutbildning praktikkurser, Rosersberg, RSRAB
V11, Datum Räckestyp14-15 mars Broräcken (2 dagar) 16 mars Balk- o rörräcken (1 dag) 17 mars Krockdämpare/vägräckesändar (halvdag, fm) 

17 mars Betongräcken (halvdag, em)V15, Datum Räckestyp 11-12 april Broräcken (2 dagar) 13 april Balk- o rörräcken (1 dag) 14 april Krockdämpare/vägräckesändar (halvdag, fm) 
14 april Betongräcken (halvdag, em)OBS! 15 mars resp 12 april genomförs en uppdateringskurs, halvdag, för dig som blev

auktoriserad montör 2011 eller tidigare. Efter genomförande förlängs auktorisationen 

ytterligare 5 år. Kursen genomförs i Rosersberg parallellt med praktik broräcke.
APV – praktik. Trafikanordningar, temporära barriärer, tung avstängning och krockdämpare. 

Kursen är 1 dag. Den avslutas med kunskapsprov och ger SVBRF auktorisation.
10 mars Ängelholm, Lambertssons 22 mars Rosersberg, RSRAB 7 april Rosersberg, RSRAB 19 april Rosersberg, RSRAB

Planerat för APV-praktik under 2016, plats ej klar – mer info kommer 21 april Göteborg 26 april Sundsvall
OBS! Praktikkurser linräcken och slänträcken.  
Ej klart då övningsfältet i Skövde tyvärr lagt ner verksamheten hösten 2015. Vi söker lösning. 
Se www.svbrf.se för aktuell information.

Nytt: 
Ny utgåva av VGUAMA Anläggning ochRäcke 07 under revision

Trafikverket tar fram
inriktningsdokument 
för att åtgärda gamla 
dåliga räcken

äldre korta broräcken. Resultatet är en rampeffekt 
som resulterar i en luftfärd där fordonet slår i banken 
på andra sidan eller landar på den underliggande 
bäcken/vägen/GC-banan. Det måste få ett slut!
 Det inriktningsdokument som nu är på väg måste 
se väg- och broräcken som en sammanhängande 
fungerande enhet och resultera i att det omgående 
vidtas konkreta åtgärder i praktiken. Åtgärder som 
räddar liv. Ytterligare utredningar behövs inte. Börja 
med att ”beta av” de värsta ställena längs våra mest 
trafikerade vägar! Kunskap och finansiering räcker 
långt.

Dödsolycka där bilen kört av vid räckesavslutet och 
flugit över bäcken för att slå i på motsatt sida.



Konsekvenserna av nyordningen får framtiden utvisa 
men ansvaret för den färdiga entreprenaden ligger 
hos byggherren d v s Trafikverket. Slutbesiktningen 
blir en grannlaga uppgift, då det gäller att i efterhand 
säkerställa att regelverkets krav tillämpats på rätt sätt 
i entreprenaden.
 En parallell kan dras till det faktum att Trafikver-
ket inte längre godkänner Trafikanordningsplaner, 

Oklart ansvar när Trafikverket
upphandlar totalentreprenader

AMA Anläggning 17 
– revision pågår
Revisionen av AMA Anläggning 13 påbörjades i höstas 
och ska så småningom bli AMA Anläggning 17. 
I februari ska materialet till nya remissen vara framme 
och efter sammanställning skickas det ut på remiss-
runda som avslutas i början av augusti 2016. När sva-
ren bearbetats ska en ny AMA finnas ute runt årsskiftet 
2016/2017. Göran Fredriksson som är företrädare för 
SVBRF deltar i detta arbete då man tidigare noterat att 
det finns stort behov av att se över de delar av texterna 
som behandlar skyddsanordningar för fordon.

Räcke 07 
– revisionen försenad
Under året har målet varit att genomföra en revision 
av Räcke 07 tillsammans med Sveriges Byggindustri-
er, BI. Tyvärr har tiden inte räckt till och vi får sikta på 
att genomföra det hela under 2016. Räcke 07 finns för 
nedladdning på SVBRF hemsida och synpunkter från 
er tar vi fortfarande gärna emot. 
Skicka till goran.fredriksson@svbrf.se

TA-planer, för vägarbetsplatser. Vem har nu ansvaret 
och hur hanteras detta mot tredje man?
 För inblandade parter är det viktigt att an-
svarsfrågorna klarläggs och inte minst att resul-
tatet av nyordningen blir det önskade: Högre pro-
duktivitet, bättre kvalitet och nya innovationer.  
SVBRF följer utvecklingen noga.

Vilken entreprenadform har resulterat i
 denna utformning och hur skedde slutbesiktning?
Foto Mats Mauritszon

Andelen totalentreprenader som 
upphandlas ökar i antal och på se-
nare tid har det blivit vanligare att 
det i upphandlingsunderlaget inte 
anges krav på väsentliga egen-
skaper hos skyddsanordningar-
na. Man hänvisar istället övergri-
pande till krav i VGU. Trafikverket 
överlämnar med andra ord projek-
tering till anbudslämnarna och i 
förlängningen räckesleverantö-
ren. En nyordning som bara de 
största leverantörerna klarar att 
hantera sett till både kompetens-
behov och risk.


