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TrafiksäkerheT som fokus
sVBrf, sBsV och sVmf siktar på samarbete

Styrelserna i respektive branschförening har 
också fattat beslut om att stärka samarbetet 
och finna lämpliga organisationsformer för detta 
framöver. 
Förutom att samtliga föreningar nu deltar i plane-
ringen av mässan På Väg, så togs ett annat be-
tydelsefullt steg mot närmare samarbete genom 
den gemensamma skrivelse som skickades till 

Trafiksäkerheten och strävan efter att få bättre gehör hos politiker och myndigheter 
för viktiga förbättringsåtgärder förenar SVBRF med Sveriges Branschförening för 
Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV och Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, SVMF.

Trafikverkets GD Lena Erixon i november. 
>Läs skrivelsen på www.svbrf.se
Under 2019 kommer vi att se en mer formalise-
rad organisation och därmed en starkare aktör 
på trafiksäkerhetens sida!

Mer information om respektive föreningen finns 
på hemsidorna, www.sbsv.se resp www.svmf.nu

På Väg mässan blir nu en verklig höjdpunkt för 
branschen och alla aktörer inom trafiksäkerhet 
när både SVBRF, SBSV och SVMF är med och 
arrangerar. Barriärtorg, informations- och ut-
bildningscenter samt två intressanta huvudse-
minarier per dag utlovas, förutom alla utställare 

att besöka förstås. Under branschkvällen den 
13 mars erbjuds dessutom ett tillfälle att träffas 
under mer avslappnade former. Det blir även en 
unik utställning att ta del av i form av en vägar-
betsplats med ett nytt färgkoncept!
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1. EU-direktivet om förvaltning av vägars säker-
het – som ligger till grund för vägsäkerhets-
lagen i Sverige – håller på att ändras. Detta
kommer i sin tur att leda till att även vägsä-
kerhetslagen, vägsäkerhetsförordningen och
Transportstyrelsens föreskrifter och allmän-
na råd om vägsäkerhet kommer att behöva
ändras. Kommissionen har föreslagit att till-
lämpningsområdet ska utökas. Enligt gällan-
de direktiv omfattas enbart TEN-T-vägnätet*
(vilket i Sverige i princip motsvarar våra Euro-
pavägar). Nu är förslaget att alla motorvägar
ska omfattas samt att länderna därutöver ska
välja ett utökat vägnät utifrån någon befintlig
vägnätsklassificering. Det innebär att en del
motorvägar med kommunal väghållare kom-
mer att omfattas. Förslaget ska träda i kraft
tidigast till sommaren. Därefter har Sverige
och de andra medlemsstaterna 18 månader
på sig att införliva ändringsdirektivet.

från Transportstyrelsens horisont
Transportstyrelsen, TS, utformar regler för bl a vägtrafiken och anpassar även 
dessa till internationella beslut tillsammans med ny kunskap och ny teknik. 
Inom SVBRF område har TS upplyst om följande intressanta punkter:

2. Att Transportstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om tekniska egenskapskrav vid
byggande av vägar och gator (så kallade
byggregler) planeras komma ut på extern-
remiss till sommaren 2019. Här ingår bl.a.
krav vad gäller det tekniska egenskapskravet
”säkerhet vid användning”. Man förtydligar
att oskyddade trafikanter ska beaktas i alla
processer, men direktivet ställer inga expli-
cita utformningskrav på t ex underglidnings-
skydd.

3. Inom det föreskriftsarbete som nämns i punkt
2 ovan har TS tillsammans med Trafikverket
initierat ett FoI-projekt (med Movea som ut-
förare) som handlar om att försöka definiera
säkerhetszonen (t.ex. bredd och utformning)
samt när vägräcke bör användas. Samma
färdigtidpunkt som i punkt 1.

* The Trans-European Transport Network, se https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en

sVBrf utbildar
Kursprogrammet för våren 2019 är nu klart. 
Startar i Malmö med en Räckeskurs den 12 februari för att avslutas 
den 11 april med praktikutbildning för montörer i Rosersberg. 

Värt att notera är att kraven på räckeskompetens har förtydligats från 
Trafikverket vad gäller både projektörer och byggplatsuppföljare.

KURSPROGRAM 2019
RäckeskursSkyddsanordningar för fordon, ”allt” om räcken, regelverk, CE-märkning, 

VGU, projektering, tekniska beskrivningar vid upphandling, mm.

Datum 
Plats

12 feb 
Malmö

14 feb 
Stockholm

26 feb 
Kungälv

27 feb 
Jönköping

26 mars 
Umeå

Nytt: Räcke 18VGU, remissutgåva

Krav Brobyggande,

remissutgåva
APV kompetenskrav

För aktuell information om kurserna samt anmälan se www.svbrf.se

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. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Datum 
Plats 

19-20 feb 
Kungälv

5-6 mars 
Stockholm

3-4 april 
StockholmMontageutbildning – Praktik

V12, Datum 
Plats Rosersberg

18-19 mar  Praktik broräcken

20 mars  
Praktik balk- och rörräcken

21 mars  
Krockdämpare och vägräckesändar, förmiddag

21 mars  
Betongräcken, eftermiddag

V15, Datum 
Plats Rosersberg

8-9 april  
Praktik broräcken

10 april  
Praktik balk- och rörräcken

11 april  
Krockdämpare och vägräckesändar, förmiddag

11 april  
Betongräcken, eftermiddag

Montageutbildning – Teori 2, uppdatering

För dig som blev auktoriserad montör 2014 el. tidigare. 

Efter genomförande förlängs auktorisationen ytterligare 5 år. 

V12, Datum 
Plats

19 mars 
Rosersberg

V15, Datum 
Plats

9 april 
RosersbergMontageutbildning – Praktik Lin- och slänträcken

Datum 
Plats

28 mars 
Skövde

RÄCKESDAGEN

VGu på remiss
I Trafikverkets projekt ”Anpassat regelverk”, delprojekt 9, 
”Väg- och banutformning” har förslag till nya krav- och rådsdokument 
tagits fram, däribland en ny utgåva av VGU. Dokumenten är nu ute på 
remiss och svar ska vara inne senast 31 januari-19. 

VGU har förbättrats stadigt genom de senaste utgåvorna och vi hoppas på 
ännu ett steg i den riktningen denna gång, se därför till att bidra med svar på 
remissen. VGU är att betrakta som räckesbranschens viktigaste regelverk.
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http://svbrf.se/kalender_kurser/SVBRF_Kursprogram2019.pdf


Tylösandsseminariet, 4-5 september

Redan förra året lyftes för trafiksäkerheten kri-
tiska val så som kapacitetsklass och räckesav-
slut fram. I år fanns sorgligt nog fler exempel på 
dödsolyckor relaterat till räckesgenomkörningar 
och fordonspenetreringar att visa och lika tra-
giskt är att det fortsätter att komma nya allvarliga 
olyckor även efter årets seminarie. 

Det har från flera håll konstaterats att trenden 
med sjunkande dödstal i trafiken brutits. 

Allvaret framgår inte minst av detta citat från 
Transportstyrelsens hemsida:
”Under de senaste 12 månaderna (nov 2017 
- okt 2018) har 281 personer omkommit i väg-
trafiken. Under de senaste föregående 12
månaderna (nov 2016 - okt 2017) omkom 263
personer. Jämför man med ett 4-års medel-
värde för motsvarande tidigare 12-månaders-
perioder har antalet omkomna ökat med fem
procent.”

Den 14 december på Riksväg 41 hade 
en man otrolig tur som klarade livhanken 
efter att ha kört på ett Kohlswaräcke med ändböj. 
Ett trafikfarligt utförande som varit känt i decennier 
utan åtgärd!!

Under årets Tylösandsseminarie fick SVBRF 10 min (!) att presentera den avgörande 
betydelse som räckena har för olycksutgången beroende på hur de dimensioneras, 
utformas och underhålls.

Ändböjar och s k fiskstjärtar 
måste förbjudas som räckesavslut 
på allmän väg.
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Projektet kan antas vara en del av de nya upp-
handlingslagarna som trädde i kraft 1 januari 
2017. De förtydligar möjligheterna att använda 
sig av livscykelkostnader, bl a genom att införa 
begreppet ”kostnad” som en utvärderingsgrund 
för att avgöra vilket anbud som är det ekono-
miskt mest fördelaktiga. (se 16 kap. 1 § LOU). 
Resultatet av projektet kan förväntas bli betydel-
sefullt för branschens aktörer men har försenats 
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Räckesbalk modell tesil som sitter under bro på E6 genom Göteborg 
– livscykeln har varit över i många år.

flera gånger. Svårigheter med indata och sam-
körning av register har uppgetts som huvudpro-
blem. 
I skrivande stund är färdigtidpunkten oklar, men 
en workshop planeras att genomföras den 12 
mars 2019 dagen innan mässan På Väg i Jön-
köping 13-14 mars. Trafikverket kallar till detta 
viktiga arrangemang.

rocky – Lcc för skyddsanordninGar
Rocky är ett projekt syftande till att ta fram LCC/livscykelkostnader* för väg- och 
broräcken som initierats av Trafikverket. Projektet, som genomförs av Movea, startades 
redan 2016 och skulle ursprungligen vara klart 2017-12-31.

* Med livscykelkostnader avses alla kostnader som är förknippade med vara, tjänst eller byggentreprenad.

sVBrf inspirerar
Vi är stolta att kunna tjäna som gott 
exempel. Anledningen är Irish Barrier 
Association som bildades för något år 
sedan. De har inspirerats av SVBRF 
och stötts av Irländska trafikverket, 
TII, under processen. 

Vi fick tillfälle att träffa dem i samband 
med att de ställde ut under den välbe-
sökta 1-dagskonferens om skyddsan-
ordningar för fordon som arrangera-
des av TII den 18 oktober i Tullamore. 
När ska Trafikverket arrangera något 
liknande??

Declan Murphy och Myles Geraghty repre-
senterade Irish Barrier Association, IBA.

De anslutna medlemsföreta-
gen i IBA.

Foto maj 2018



kunskap och kompetens hos ALLA som är verksamma i 
vårt vägbyggande och underhåll. Det gäller inte minst 
Trafikverket vars interna teknikkompetens enligt vårt för-
menande tappat oroande mycket. Det medför också ett 
större behov av att anlita konsulter. Om deras kompetens 
vet man inte mycket. En sak vet vi dock, det finns stora 
brister. Det ser man bl a när man tar del av förfrågnings-
underlagen. Från branschen ser vi dock mycket positivt på 
kraven från Trafikverket om räckeskompetens för projek-
törer och byggplatsuppföljare.
De styrande dokumenten förbättras fortlöpande men kan 
alltid bli bättre. Branschens möjlighet ligger bl.a. i att svara 
på remisser som kommer ut. Vägens användare behöver 
det.
Det skall bli intressant att följa utvecklingen när Transport-
styrelsen som regelutformare tar sig an EU-direktiven om 
vägarnas trafiksäkerhet förbättras. Det är något som även 
berör de kommunala väghållarna.
Under nästa år får vi se mer av vad förändringarna i stan-
darddokumentet 1317 kommer att föra med sig. Det nya 
dokumentet som inrymmer hela standardserien 1317 i ett 
dokument lär bli på mer än 200 sidor. Spännande läsning 
för en del men måttligt underhållningsvärde. Tyvärr kom-
mer det knappast att ge oss bättre fordonsåterhållande 
produkter, möjligen billigare. Det är ju huvudsakligen lågt 
pris som premieras, även om kvalitén går samma väg. 

Önska alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Lennart Wahlund, Ordf.

En god och
trafiksäker Julhelg 
tillönskas alla läsare!

SVBRF NYHETSLÄNKEN  -  2018 DEC  -  SID 5

ama anläggning 20, 
remiss på väg
AMA är ett referensverk avsett att vara ett verk-
tyg för att skapa bra och entydiga beskrivningar. 
Används främst i utförandeentreprenader men 
även för ”totalare”. Det finns tekniska AMA för 
tekniska beskrivningar och AMA AF som be-
handlar administrativa föreskrifter. Revideringen 
av AMA Anläggning 17 pågår för fullt och även 

här är en remiss på väg ut. Den är planerad att 
utkomma 15 maj och svar ska vara inne senast 
15 augusti 2019. I början av 2020 ska den slut-
liga utgåvan av AMA Anläggning 20 se dagens 
ljus. SVBRF är remissinstans.

Julhälsning från ordförande 

Nu är detta år snart till ända och det 
verkar ju som om i stort sett hela landet 
skall få en vit jul. Vi har lämnat bakom 
oss en sommar som bjudit på värme-
rekord som ingen tidigare upplevt, fan-
tastiskt, vilket år!

Vi är många som jobbar för att vi skall få en höjd trafiksä-
kerhet. Tyvärr ser det ut som om 0-visionens mål har svå-
righeter. Mätt över 12-månadersperioden är det en ökning 
av antal dödade i trafiken med ca 5%. Vi har 3 bransch- 
föreningar som avser att skapa mer organiserat samar-
bete. Ett av målen är att bli en viktig part för en säkrare 
vägtrafik. För SVBRFs del är det givetvis en fortsatt sats-
ning på att förse våra vägar med räcken där det behövs, 
men också att rätta till befintliga där det finns uppenbara 
brister. Det måste komma fram en strategi för att åtgärda 
farligheter som ”fiskstjärtar” men även neddoppade räck-
esavslut parallellt med vägen, egentligen oavsett vilken 
hastighet som råder.
Vår ”systerorganisation” SBSV har en viktig uppgift i att 
förbättra utbildningen kring vägarbetsplatser och då fram-
för allt hur trafikanordningar skall användas. Linjemålning 
är ett område som jag uppfattar inte får den uppmärksam-
het den förtjänar för att skapa en säkrare trafikmiljö. Här 
måste alla väghållare skärpa sig rejält. Den kommande 
mässan ”På Väg” i mars nästa år kan vara en viktig väck-
arklocka för många. Vi är övertygade om att vi tillsam-
mans skall kunna göra skillnad. Vi måste jobba för att öka 




