ANLÄGGNING
del 2

Räcken en underskattad livräddare
 Detta är andra och sista delen i en artikelserie om räcken med målet att öka kunskapen
om de olika skyddsanordningarna, deras benämning och hur de samverkar i ett system.
T E X T O C H F OTO : G Ö R A N F R E D R I K S S O N

I första delen tittade vi på ett komplett
räckessystem från en energiupptagande
räckesände via vägräcke och en övergång till
broräcke för att slutligen komma till den
avslutande vägräckesförankringen – så vad
finns kvar egentligen? En hel del faktiskt

och denna artikel tar vid direkt efter den
föregående artikeln som publicerades i
AMA-nytt 2/2017 Nedan beskrivs 9 st
delar i ett räckessystem som kan behövas för
att komplettera det ”nakna” utförandet. En
del av dessa utgör en skyddsanordning i sig

självt, det kan också vara fråga om en tillsats
eller modifieringar som behövs för att passa
lokala förhållanden och möta de krav som
ställs på den aktuella platsen.

1. Rörelsefogar
Finns en rörelsefog (s k ”dilfog”) i bron
måste samma rörelse kunna tas upp av
räcket på bron. Räckestillverkarna har
olika lösningar på detta som är anpassade
för att hantera den uppgiften på den
aktuella bron. På ömse sidor om
rörelsefogen i broräcket sitter vanligen
mellanförankringar. Själva konstruktionen
för att ta upp rörelsen är inte CE-märkt,
den uppfyller andra hållfasthetskrav, men
det är däremot broräcket på vardera sidan
om mellanförankringarna.

Rörelsefog i traditionellt utförande med mellanförankringar (de sneda stålstagen) på vardera sidan.

2. Räckesfyllnader
Broräcket är i grundutförande utan
räckesfyllnad, det är ett tillval som görs för
att förhindra GC-trafikanter från att ramla
igenom eller snö och andra föremål från att
falla ner på en väg eller liknande under
bron. De vanligaste är spjälgrind, nätgrind
eller stänkplåt men olika typer av ”glas”
förekommer också. Se även bullerskydd
nedan. Broräcket ska vara CE-märkt med
den aktuella räckesfyllnaden.

De tre vanligaste räckesfyllnaderna är (från vänster i bild) nätgrind, stänkplåt och spjälgrind.
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3. Mellanförankringar/
dragstag
Exempel på mellanförankring beskrevs i
samband med rörelsefogar ovan och en
variant på temat är dragstag. De används
vanligen för att förankra räcket på ömse
sidor om en snäv kurva men kan även
komma till användning om man väljer ett
avslut som inte ger tillräcklig förankring
eller vid länga sammanhängande sträckor
av stålbalksräcke för att undvika att s k
”solkurvor” uppstår vid värmeutvidgning.

Räckesplatta av modernt utförande, dimensionerad för högkapacitetsräcke. Nedgrävd så syns
endast stålplattan för infästning i markplan. Här har en räckesståndare placerats löst på foten för
att åskådliggöra var den ska skruvas fast.
Dragstag infäst i marken med 2 stycken HEA-

4. Räckesplattor

balkar som via stålstången utgör förankring
av navföljarbalken efter en snäv kurva t ex.
Numera görs markförankringen oftast med en
rörspik istället.

Stolpar till stålbalk- och rörräcken går ofta
1 meter eller mer ner i marken. Det är inte
alltid möjligt eller lämpligt att slå hål så
djupt, t ex över en rörledning eller rörbro.
För att klara denna situation har räckestillverkarna tagit fram räckesplattor. De
kräver normalt inte mer än 0,5 m djup för
att ge erforderligt fäste för räckesståndaren.
Nyare konstruktioner är konstruerade för

att inte behöva tas upp ut marken efter en
dimensionerande påkörning utan tillåter
utbyte/reparation av räcket ovan mark
utan annan åtgärd. Räckeplattor är också
ett alternativ då det saknas tillräckligt med
material bakom räckesståndaren, något
som vanligen inträffar vid mycket branta
slänter då utfyllnad inte är praktiskt eller

ekonomiskt försvarbart.

Plattan är av äldre Vägverksutförande och grävs ner under mark
så att bara hålet där räckesståndaren
Figuren visar det principiella användandet av

ska placeras syns i markplan.

dragstag vid snäva radier och stor riktnings-

Räckesståndaren placeras i det

ändring. Den är ett utdrag ur Vägar och Gators

fyrkantiga hålet och gjuts in.

Utformning, VGU, som ges ut av Trafikverket.
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5. Öppningsbara räcken



Då vägen förses med mitträcken kan det bli
nödvändigt att ha möjlighet till att enkelt
åstadkomma öppningar för överledning av
trafik vid t ex beläggningsarbete eller en
olycka. Behovet blir speciellt tydligt om det
är långa sammanhängande sträckor och
mitträcket är svårt eller olämpligt att
demontera.
Öppningsbara räcken som godtas av
Trafikverket återfinns i den förteckning
som finns på hemsidan.

De anslutande vägräckena på vardera sidan om det öppningsbara räcket ska förankras. När det öppningsbara räcket är stängt, är det i sin tur
förankrat i dessa. Trafikverkets krav skiljer sig åt beroende på om längden är över eller under 40m.

6. Underglidningsskydd
När standarderna för test och CEmärkning av räcken togs fram så kom inte
oskyddade trafikanter med i första steget,
man utformade tester och klassning för
bilar, lastbilar och bussar. Under senare år
har därför en teknisk specifikation, SISCEN/TS 1317-8:2012, kompletterat dessa
standarder och där beskrivs underglidningsskydd för motorcyklister (ofta
förkortat MPS, Motorcycle Protection
System). Tanken är att en motorcyklist som
fallit omkull och glider längs vägbanan
mot räcket inte ska slå i en räckesstolpe
utan träffa det sammanhängande
eftergivliga längsgående skyddet. Vanligast
är underglidningsskydd i plåt men även
plastmaterial förekommer. Vid nymontage
ska räcket och underglidningsskyddet vara
CE-märkta tillsammans som en
skyddsanordning för fordon med
deklarerade egenskaper.
Underglidningsskydd för motorcyklister, ofta kallat MPS, monteras på ett räcke av W-profiltyp i en
avfart från E4.
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7. Bullerskärmar
Räcken och framför allt sådana som
sitter på broar har länge försetts med
bullerskärmar av olika slag. Längre
tillbaka gjordes detta utan några
riktiga tester eller beräkningar på hur
denna tillsats påverkade räckets
funktion. Idag ser det annorlunda ut.
Räcket liksom bullerskärmen kan vara
CE-märkta produkter var för sig,
bullerskärmen enligt SS-EN 14388.
När denna är fäst i räcket och alltså
utgör en del av räcket, måste den
kombinerade anordningen vara CEmärkt och med deklarerade
egenskaper enligt SS-EN 1317-5. Det
finns idag flera leverantörer av räcken
med integrerad bullerskärm.

8. Övriga tillsatser
Ovan har några av de vanligaste tillsatserna beskrivits och det finns
flera som är vanligt förekommande, t ex bländskydd och reflexer
av olika slag. I VGU finns beskrivet vad Trafikverket ställer för
krav när räcket förses med en tillsats och kärnpunkten är att man
ska kunna ange de väsentliga egenskaperna för räcket, även med
tillsatsen monterad. Att sätta belysningsstolpar och portaler på ett
räcke ska undvikas så långt möjligt då egenskaperna vid en
kollision påverkas på ett svårbedömt sätt för båda produkterna.

Ett urval av de större förändringarna inom DEG avsnittet i
AMA och RA Anläggning 17 i jämförelse med föregående
utgåva
DEG
Förtydligat i RA att betongkonstruktioner som inte ska ha
fordonsåterhållande egenskaper hanteras under EB.
DEG.1
Förtydligande i AMA avseende krav på dokumenterade
teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet för den som
ansvarar för arbetsledning och tillsyn vid räckesmontage samt
att denne skriftligen ska meddela beställaren att räcket
monterats enligt tillverkarens montageanvisningar.
Produkterna ska efter avslutat montage märkas med CE-märke varvid SVBRF instruktion för fysisk märkning kan tillämpas.
DEG.11
Generell höjdtolerans ändrad från att inte överstiga ±0,03 till
-0,01 m till +0,05 m. Tolerans i sidled bestäms genom visuell
kontroll.
DEG.111 Sidoräcken och DEG.112 Mitträcken.
Råden i RA är kompletterade avseende att ange eventuella
krav på släthet och skydd mot underglidning infört, samt att
tyngre delar än 2 kg inte får släppa från räcket vid kapacitetsbestämmande prov.
DEG.113 Räckesavslutningar.
Hela avsnittet har förtydligats och kompletterats.
DEG.115 Räckesförankringar. Förtydligat i RA att det under
denna kod avses förankringar som inte utgör räckesavslut.
Exempel på dessa nämns.
DEG.1211 Räcken vid körbanor på vägbro. Råden i RA är
kompletterade avseende att ange eventuella krav på släthet
och skydd mot underglidning infört, samt att tyngre delar än 2
kg inte får släppa från räcket vid kapacitetsbestämmande prov.

Exempel på räcke med underglidningsskydd som dessutom försetts
med en tillsats i form av bländskydd. De väsentliga egenskaperna enligt
CE-märkningen för räcket ska kunna visas för den aktuella kombinationen.

9. GC-räcken och fallskydd
Räcken för gång-och cykelbanor liksom fallskydd är inte avsedda
att vara fordonsåterhållande och lämnas utanför i denna
artikelserie.
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DEG. 16 Övergångar mellan räcken för väg, bro e d.
Kopplingselement
Förtydligat i AMA med krav på draghållfasthet för dessa delar.
DEG.171 Förtillverkade fundament för räcke för väg, plan
o d.
Förtydligat och kompletterat gällande minsta justeringsmån vid
höjdjustering av fundament som medger detta.
DEG.172 Förtillverkade fundament för räcke för bro.
Limning som alternativ för infästning av fotplåt är borttaget.
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Tankar inför kommande uppdatering, AMA Anläggning 20

Foto: Pontus Stenberg
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Kan förändrad kodstruktur inom ”räckesavsnittet” förenkla användandet av AMA
Anläggning?
Ett övergripande mål är givetvis att
AMA Anläggning ska vara ett aktuellt och
uppdaterat referensverk samtidigt som RA
Anläggning ska vara ett bra och användarvänligt verktyg för att formulera texter i
tekniska beskrivningar. Ser man specifikt
på DEG-avsnittet om räcken så är frågan
om det finns förändringar som kan göras
för att ytterligare underlätta för användarna framöver.
Redan i arbetet med uppdateringen av
AMA Anläggning 17 diskuterades hur en
eventuell ändring av BSAB-systemets
kodstruktur skulle kunna se ut. En grundidé är att den ska vara mer anpassad till arbetsgången vid en räckesprojektering och i
tillägg till det även kunna ge bättre vägledning så att användaren leds direkt till rätt
kod för den sökta räckestypen/-delen. Som
ett resultat av diskussionerna formulerades
ett principförslag vilket är tänkt att fungera
som ett ”beslutsträd” där man både leds
fram till den specifika koden och får hjälp
så att alla delar i räckessystemet kommer
med och att de val som behöver anges har
gjorts. Principen beskrivs nedan:
 Räckesbehov är konstaterat, vilka
grundutföranden av räcken handlar
det om? Från en figur med ett komplett
räckessystem, liknande den i första delen av artikeln, väljer användaren de
delar som behövs.

Klarar räcket en påkörning? För våra räcken har en kapacitetsklass valts vilket betyder att de är
dimensionerade för att hålla tillbaka en viss typ av fordon vid en kollision. De vägräcken som sitter
längs våra vägar har nästan alltid kapacitetsklass N2 och klarar då en bil som väger 1 500 kg i 110
km/h som träffar i 20°vinkel (som den gula på fotot). En lastbil t ex, väger ju betydligt mer och kör
därför lätt igenom våra vägräcken vid en olycka.
Broräcken har en högre klass, vanligen H2, som innebär att de är dimensionerade för en buss som
väger 13 000 kg i 70 km/h som träffar i 20°vinkel. Det finns åtskilliga bussar och lastbilar som väger
betydligt mer på våra vägar..

 Var ska räcket monteras? Sida, mitt,

slänt eller på bro? Andra möjliga placeringar är t ex i eller utanför tunnel,
på järnvägsbro eller GC-bana. Även Kmärkta objekt kan förekomma.
 Vilken räckestyp? Stålbalk, lina, rör,
betong eller annat?
 När man kommit hit finns den aktuella
koden angiven. Där står de relevanta
texterna och de olika valen som skall
göras beroende på var längs räckes-

systemet jag befinner mig och vem
byggherren är (statlig, kommunal eller
enskild).
 Hur skall räckessystemet avslutas?
Utvinkling av avslut (stor eller liten),
energiupptagande
räckesförankring
eller inte, kanske avslutning med en
krockdämpare.
 Behövs kompletterande anordningar?
T ex bländskydd, bullerskärm,
rörelsefog, dragstag, räckesfyllnader,
kopplingselement, förankrings- och
stolpfundament
Det återstår att se hur dessa tankar och
idéer kan komma att omsättas i
verkligheten i den kommande uppdateringen i form av AMA Anläggning 20.
Avslutningsvis så får det inte tappas bort
bland koder och krav, att räckenas huvuduppgift är att mildra skadeföljderna för
passagerarna i ett fordon där man förlorat
kontrollen och håller på att köra av vägen.
Projekteringen av räckena och de val samt
beskrivningar som görs där är den första
grundförutsättningen för att den uppgiften
ska kunna uppfyllas den dagen det behövs.
Då kan det vara livsavgörande! 
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