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SVBRF bildades 2004

och har 22 medlemsföretag
Företagen representerar

samtliga räckestyper.

Montage

samt räckessimulering 

och utveckling



Räckestyper

Balkräcken Linräcken

Rörräcke, montage Betongräcken



Räckestyper / skyddsanordningar

Krockdämpare
Övergångar

Vägräckesände



Datasimulering och utveckling

Simulering av kollisions-

prov i kapacitetsklass H2

Simulering av kollision

med vajerräcke, kapacitets-

klass N2



SVBRF täcker Sverige

 Medlemsföretagen är 

lokaliserade från 

Sydsverige till 

Norrbotten, liksom från 

Väst- till Östkusten.

 Storleken varierar från 

fåmansföretag till stora 

koncerner.



MÅL

 Främja trafiksäkerheten i Sverige genom att sprida 

kunskap om gällande krav på skyddsanordningar för 

fordon. 

 Att kraven efterlevs skapar klara och lika spelregler för 

alla företag, i hela landet.

Räcken ska 

rädda liv!



Vad sker i omvärlden..

 Nya europastandarder införs. CE-märkning.

 Trafikverket inför löpande fler föreskrifter och regler

 Nya typer av skyddsanordningar för fordon kommer

 Utbildning efterfrågas

 ”Inga krav” på montörer



Varför går det snett..

 Så billigt som möjligt

 Lokala ”avarter och tyckare”

 Obligatoriska kontrollkrav är ej kända eller väljs bort

 Dåliga underlag för anbud och beredning

 Oklara regler

 Bristande kunskaper i alla led

 Inställning och attityd

Räcken?  Ja, ja det ordnar sig…



Vad görs?

 Etablera SVBRF som remissinstans

 Regelbundna möten med Trafikverkets beslutsfattare

 Framtagning av branschgemensamma leveransvillkor 

med en checklista, RÄCKE 07

 Bevaka bristfälliga upphandlingsunderlag



Vad görs?

 Informationsspridning och erfarenhetsutbyte

 Öppna för andra egenskaper än pris vid upphandling

 Indexreglering är säkrare genom Väg- och 

Broräckesindex som tas fram av SCB varje månad

 Samverkar med Trafikverket i utvecklingsprojekt för 

bättre och säkrare räckesprodukter

 ÖKA KUNSKAPSNIVÅN



Hur gör vi för att sprida kunskap?

TAR FRAM UTBILDNINGSMATERIAL OCH 

ANORDNAR UTBILDNINGAR!



Teori och praktik

 Räcken är en byggsats omgärdade av en mängd regler för 

utveckling, projektering, beredning och tillverkning –

men det är först när det är monterat på plats som det är 

en färdig produkt.

”Montörerna är viktiga…”



Målet med SVBRF’s 

montageutbildning.

Ett UTBILDNINGSBEVIS – ”Auktoriserad montör”

En Teoridel, 2 dagar med avslutande    

kunskapsprov (startat 2009).

och en Praktikdel, uppdelat per skyddsanordning.

½ till 2 dagar (planeras 2010).



SVBRF har många att nå ut till

VIKTIGA GRUPPER

Projektörer

Upphandlare

Byggledare

Besiktningsmän

Väghållare

Beslutsfattare
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