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Räckesskador från snöröjning 
en alltför vanlig syn.

Under hösten monterades de 
tre referensräcken i Arjeplogs 
driftområde som blir en central 
del i utvärderingen av ett väg-
räckens förmåga att stå emot 
vinterväghållning. 

	 Referensräckena	 som	 utgörs	
av	W-profil,	 Kohlswa	 och	 det	 fin-
ska	230/4	räcket	är	både	välkända	
och	 väl	 beprövade.	 De	 kommer	
nu	att	 följas	noga	under	vintersä-
songen	och	de	eventuella	skador	
och	 deformationer	 som	 uppstår	
dokumenteras.	 Dessa	 räckens	
uppförande	 blir	 utgångspunkt	 för	
jämförande	klassning	av	andra	till-
verkarens	produkter.
	 Inför	 säsongen	 2013/-14	 ska	
testverksamheten	vara	 igång	och	
information	 till	 intresserade	 före-
tag	 och	 organisationer	 beräknas	
komma	ut	före	sommaren	2013.
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De tre referensräckena sitter 
monterade längs en speciellt 
utvald vägsträcka. Här kommer 
även övriga räcken för utvärde-
ring att kunna monteras fram-
gent.

Nu	har	vi	ett	vitt	
täcke	 över	 hela	
landet,	 till	 stor	
glädje	för	en	del	
och	 till	 stort	 för-
tret	 för	 andra.	
Det	 är	 bara	 att	

försöka	 anpassa	 sig,	 påverka	
lär	inte	gå	att	göra.	En	sak	som	
dock	 verkat	 återkomma	 var	
gång	det	kommer	snö	i	lite	stör-
re	mängd	på	kort	 tid	är	 löftena	
om	”att	nu	är	vi	bättre	än	någon-
sin	 att	 möta	 vintern”,	 kommer	
på	skam.	När	skall	den	trenden	
vända?
	 Föreningens	 verksamhet	
fortsätter	att	växa.	En	viktig	del	
är	de	utbildningar	som	genom-
förs.	 Efterfrågan	 ökar	 och	 de	
räckeskurser	 som	 bl.a.	 vänder	
sig	 till	 projektörer,	 projektle-
dare	och	 liknande	visas	ett	allt	
större	intresse.	Skall	man	kräva	
monteringspersonal	på	kompe-
tens	är	det	nog	rimligt	att	kräva	
något	 liknande	 även	 av	 övriga	
i	processen.	Den	slutliga	kvali-
tén	på	en	vägs	säkerhet	avgörs	
trots	allt	i	ett	tidigt	skede	av	den	
som	projekterar.
	 Det	 är	 därför	 särskilt	 gläd-
jande	 att	 notera	 Trafikverkets	
intresse	 av	 olika	 typer	 av	 full-
skaleprov	 för	 att	 på	 ett	 meto-
diskt	 sätt	 samla	 in	 kunskaper	
om	 vad	 våra	 räcken	 klarar	 av	
och	var	gränsen	går	när	de	inte	
gör	 det.	 Detta	 skall	 förhopp-
ningsvis	 leda	 fram	 till	 att	 dels	
göra	rätt	från	början,	men	också	
se	när	något	måste	rättas	för	att	
systemen	 skall	 fungera	 på	 av-
sett	sätt.	Att	underhålla	vägens	
säkerhetssystem	 (räcken	 bl.a.)	
kan	bli	en	viktig	uppgift	för	bl.a.	
våra	 drift-	 och	 underhållsen-
treprenörer.	 Tillsammans	 med	
Trafikverkets	strategi	för	räcken	
kan	det	nog	ge	oss	en	del	nytt	
att	ta	tag	i	under	kommande	år.

Med	vänlig	hälsning
Lennart	Wahlund,	ordf.



För andra året genomförde       
SVBRF en räckesdag på Ro-
sersbergs övningsfält där även 
praktikdelen av montageutbild-
ningarna genomförs.	
	 Dryga	 60-talet	 besökare	 fick	
ta	 del	 av	 aktuell	 information	 från	
SVBRF	och	Trafikverket	innan	det	
var	dags	att	ge	sig	ut	för	att	se	och	
känna	på	de	olika	räckesobjekten	
på	övningsfältet.	Mer	än	20	st	oli-
ka	 fanns	det	och	även	 represen-
tanter	för	de		olika	tillverkarna	var	
på	plats.

Räckesdagen 4 oktober

SVBRF har länge framhållit be-
hovet av ett strukturerat utbyte 
av föråldrade räcken.	

	 Det	 finns	 fortfarande	 gått	 om	
både	 väg-	 och	 broräcken	 längs	
våra	vägar	och	som	inte	uppfyller	
grundläggande	funktionskrav.	Här	
går	det	tyvärr	långsamt,	men	vad	
gäller	 behovet	 av	 högre	 kapaci-
tetsklasser	på	räcken	 i	 ”känsliga”	
miljöer	börjar	en	ändring	skönjas.	
På	bro	har	kap.klass	H2	varit	al-
lenarådande	men	 nu	 projekteras	
både	H3	och	H4	räcken	där	man	
kan	se	att	konsekvenserna	av	en	
olycka	skulle	bli	helt	oacceptabla,	
t	ex	lastbil	som	faller	ner	på	ett	un-

derliggande	spårområde.
	 En	 förhoppning	 framöver	 är	
man	 vid	 projektering	 tar	 större	
hänsyn	till	behovet	av	kapacitets-
klass.	Även	reglerna	för	beräkning	
och	dimensionering	av	broräckets	
infästning	 i	kantbalk	behöver	ses	
över	 och	 anpassas	 till	 broräcken	
med	högre	kapacitetsklasser.	För	
brokonstruktören	 är	 det	 mycket	
viktigt	 att	 det	 tidigt	 framgår	 att	
konstruktionen	 ska	 dimensione-
ras	för	ett	högkapacitetsräcke	och	
hur	detta	ska	göras.

Broräcken med högre kapacitetsklasser

Kohlswa på betongstolpe, ner-
sjunket med trafikfarligt avslut.

Gunnar Prefab och Birstaverken var 2 av de företag som var 
representerade och passade på att visa upp nya produkter.



Ända sedan starten 2004 har   
SVBRF haft som mål att öka 
kunskapen om skyddsanord-
ningar för fordon (det officiella 
namnet på räcken) och det re-
gelverk som finns.	
	 Idag	 kan	 vi	 konstatera	 att	 det	
finns	ett	komplett	kursutbud,	som	
vänder	 sig	 till	 både	 till	 de	 som	
monterar	räckena	och	till	de	som	
har	 till	uppgift	att	 t	ex	projektera,	
planera	och	besikta	dessa.	
	 SVBRF	arbetar	löpande	för	att	
öka	kvalitén	på	kursinnehållet	och	
se	till	så	det	hålls	aktuellt.	Den	all-
mänt	 ökande	 komplexitet	 som	 vi	
ser,	 gäller	 även	 för	 räckesentre-
prenader	 och	 visar	 på	 ett	 behov	
av	 att	 ta	 fram	än	mer	 riktade	ut-
bildningar.	 Speciellt	 projektering	
och	 temporära	 skydd	 vid	 vägar-
betsplatser	 är	 två	 områden	 som	
snart	kan	komma	att	omfattas.
	 Avslutningsvis	så	är	det	myck-
et	glädjande	att	se	att	Trafikverket	
nu	ställer	krav	på	kompetensbevis	
hos	den	som	ansvarar	för	monta-
get	 av	 en	 skyddsanordning	 som	
ska	rädda	liv	längs	våra	vägar.

Trafikverket	har	nyligen	(6	november)	gett	ut	nya	regler	för	Vägar	och	
Gators	Utformning,	VGU.	Den	ersätter	den	tidigare	utgåvan	från	2004.	
Reglerna	är	obligatoriska	för	Trafikverket	men	frivilliga	för	kommuner.
TRVAMA	Anläggning	10,	 rev	2	utkom	den	19	november.	TRVAMA	är	
Trafikverkets	tillägg	och	ändringar	till	AMA	Anläggning	10	och	används	
för	objektspecifik	teknisk	beskrivning.	En	viktig	notering	från	den	skriften	
är	kravet	på	kompetensbevis	–	se	nedan:

UTFÖRANDEKRAV 
Vid montage av räcke ska en ansvarig person för arbetsled-
ning och tillsyn närvara under montagearbetet. Den ansvariga 
personen ska ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet 
avseende material, utförande och kontroll av räcken samt ha 
kännedom om det aktuella räckets uppbyggnad och funktion. 
Exempel på lämplig kompetens är Svenska Väg- och Broräck-
esföreningens (SVBRF) Montageutbildning Teori 1, komplette-
rat med relevant praktikdel.

Datum Kurs Plats
7	feb	 Räckeskurs	 Kungälv,	Fars	Hatt
18	feb	 Räckeskurs	 Solna,	Trafikverket
26	mars	 Räckeskurs	 Luleå,	Trafikverket
11	april	 Räckeskurs	 Malmö

Montageutbildning – Teori 1 
Förberedande	för	dig	som	vill	bli	auktoriserad	räckesmontör
11-12	feb	 Montageutb.	–	teori	1.	 Sundsvall
13-14	feb	 Montageutb.	–	teori	1.	 Göteborg	i	Nol
19-20	feb	 Montageutb.	–	teori	1.	 Sollentuna,	ATA
20-21	mars	 Montageutb.	–	teori	1.	 Sollentuna,	ATA
	
V 11 Praktikutbildningar
11-12	mar	 Broräcke	 Rosersberg
13	mar	 Balk-	och	rörräcke	 Rosersberg
14	mar	 Betongräcke/krockdämpare,	 Rosersberg	
	 vägr.ändar

V 17 Praktikutbildningar
22-23	apr	 Broräcke	 Rosersberg
24	apr	 Balk-	och	rörräcke	 Rosersberg
25	apr	 Betongräcke/krockdämpare,	 Rosersberg
	 vägr.ändar

Praktikutbildning - Linräcke 
15	apr	 Linräcke	praktik	 Skövde
7	maj	 Linräcke	praktik	 Skövde

Ändringar av datum kan ske, se www.svbrf.se för aktuell kursinformation och anmälan.
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Tips! 

Nytt från 
Trafikverket

SVBRF utbildningar



Vad händer med...

Under	 hösten	 kördes	 kollisions-
prov	med	det	vanliga	W-profilräck-
et	monterat	så	att	det	var	 för	 lågt	
och/eller	 lutande,	 något	 som	ofta	
kan	iakttas	i	verkligheten.	

	 Resultaten	blev	dramatiska	och	
visar	tydligt	på	behovet	av	att	un-
derhållsåtgärder	sätts	in	i	tid.	Rap-
porten	 väntas	 komma	 ut	 i	 början	
av	2013.

MPS?

Underhållskriterier för räcken?

Vägräcken	 med	 underglidnings-
skydd	 för	 MC-förare,	 s	 k	 MPS,	
sitter	 nu	 monterade	 på	 4	 platser	
i	 landet	och	följs	upp	noga	för	att	
se	hur	de	klarar	bl	a	vinterväghåll-
ningen.

En god och trafiksäker 

Jul och Nyår 
tillönskas alla läsare!

Vägräcket med MPS-
monterat förberett för 
vintersäsongen.

Resultatet av ett räcke i fel läge.

Vintern 2012/13 börjar bra för 
utvärdering. Samma plats den 
18 dec.

Vägräcket med MPS-monterat 
förberett för vintersäsongen.


