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Räcken en underskattad livräddare

Beställaren: Magnus Ahlcrona, Malmö Stad

Effektivare entreprenader med delaktiga konsulter

För när behovet av vägräcken uppstår har 
något gått riktigt snett under färden. I den 
situationen kan däremot vårt liv och 
framtida livskvalitet hänga på hur räcket 
fungerar och vad det är dimensionerat för!

Vägräcken, eller räcken kort och gott, är 
ju egentligen ett medvetet förenklat uttryck 
för en stor grupp med olika 
skyddsanordningar för fordon som det 
egentligen heter. Därtill kommer räcken 
för gång och cykelbanor, GC-räcken, som 
utgör en egen grupp. I AMA Anläggning 
17 hittar vi dessa produkter under DEG 
koderna fram till DEG.27

Detta är första delen av två i en 
artikelserie med målet att öka kunskapen 

  Vägräcken är i grunden en enkel produkt som vi alla sett i vår omgivning sedan den dagen 
vi föddes. De bara ”finns där” utan att vi egentligen gör något med dem, vilket kan vara ett 
annat skäl till att de tenderar att underskattas. Förhoppningsvis behöver vi heller aldrig  
använda oss av dem. 

TE X T:  GÖR AN FREDRIKSSON

om de olika skyddsanordningarna, deras 
benämning och hur de samverkar i ett 
räckessystem vilket förhoppningsvis gör 
det lättare att upprätta den tekniska 
beskrivningen samt att förstå och tillämpa 
texterna i AMA-publikationerna.

REGELVERKET

Räcken med fordonsåterhållande 
egenskaper omfattas av en serie om 5 
standarder, SS-EN 1317-1 till och med -5. 
Del 5 är en harmoniserad standard inom 
Byggproduktförordningen vilket innebär 
att de produkter som omfattas ska vara CE-
märkta. Det är leverantörens ansvar att se 
till att endast sälja skyddsanordningar som 

är CE-märkta. Alla delar i ett räckessystem 
är dock inte CE-märkta, vilket är viktigt att 
känna till.

Varje europeiskt land har sedan 
nationella krav som tillägg till det som 
krävs för en CE-märkt skyddsanordning 
enligt en SS-EN 1317 standard. Två 
tydliga exempel i Sverige är krav på tjockare 
zinkskikt och minimihöjd på broräcken. 
Dessa nationella krav formuleras av 
Trafikverket, TRV, som också är den helt 
dominerande kunden för produkterna. 
Eftersom AMA Anläggning 17 vänder sig 
till alla typer av kunder som vill köpa 
räcken behöver TRV göra vissa tillägg som 
tydliggör myndighetens specifika krav. 

Detta är den första delen av två i en artikelserie som ska öka kunskapen om vägräcken. Foto: Tobias Sterner
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GÖRAN FREDRIKSSON 
SVBRF och SBSV

Detta framgår i Trafikverkets ändringar och 
tillägg till AMA Anläggning 17. 

 I det som nu följer visas flera olika 
alternativ vad gäller val av utförande och 
typ av skyddsanordning under respektive 
kod. Vägledning till vilket man ska välja 
finns i publikationen ”Vägars och Gators 
utformning”, VGU, som Trafikverket 
tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, tagit fram, se  
www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/
vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vgu/. 

I AMA Motiv Mer finns figuren till 
höger som visar ett typiskt räckessystem. Vi 
använder den för att bekanta oss med de 
olika delarna och vilken DEG-kod de hör 
hemma under, men notera att det finns 
räckestyper och utföranden som inte visas 
här. De tas upp i nästa del av denna 
artikelserie. 

Om inget annat framgår ax texten så anges 
normalt mängd enligt MER i meter. 

Inledningen av räckessystemet som möter 
trafiken (kallas ändå för avslutning) kan ha 
flera olika utföranden. Ett energiupptagande 
räckesavslut i form av en räckesände enligt 
DEG.1131, där två olika typer visas som 
exempel här nedan. Räckesänden utgör 
även förankring av det anslutna vägräcket.

Krockdämpare DEG. 116 är ett 
alternativ som också är energiupptagande 
och kan här användas på samma sätt som 

Del 1, Neddoppad utvinklad förankring alternativt vägräckesände med 
övergång alternativt krockdämpare med övergång till vägräcke

det energiupptagande räckesavslutet då 
vägräcket kan förankras i krockdämparen 
istället. Krockdämpare finns i många olika 
utföranden vad gäller själva konstruktionen 
som sådan, men bara två geometriska 
grundformer, till höger visas två exempel 
med rak krockdämpare och konisk 
krockdämpare med anslutande räcken 
bakom. Både vägräckesavslut och 
krockdämpare mäts enligt MER i antal. 

DEG. 1131 Vägräckesände energiupptagande.

DEG.116 Konisk krockdämpare.

DEG.116 Rak krockdämpare.
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Ett annat sätt att inleda räckessystemet 
är enligt DEG.1132 med en icke 
energiupptagande räckesavslutning, ofta 
bara benämnd neddoppad ände. För ett 
sidoräcke utförs räckesavslutning med stor 
utvinkling DEG. 11321 eller liten 
utvinkling DEG.11322.

Utseende och längd på en stor utvink-
ling kan variera mycket beroende på hur 
omgivningen ser ut på platsen, antal avslut-
ningar mäts i antal men längden på respek-
tive avslutningen avgörs på plats i samband 
med montage. Ersätts i meter. Det finns 
även andra typer av räckesförankringar 
som hör hemma under DEG.115 och som 
inte syns i vår figur. Exempel på sådana 
kommer i nästa del av artikelserien.

Del 2, Vägräcke
Vi är nu inne på rubriken för avsnittet 
DEG.11 Räcken för väg, plan o d, här 
finns en stor grupp av olika räckestyper 
men också olika placeringsalternativ. 
Räcket placeras antingen vid sidan av vägen 
som sidoräcke DEG.111 (kan även vara 
längs vänster sida vid enkelriktad trafik), i 
mitten mellan körbanorna som mitträcke, 
DEG.112 eller en bit ner i slänten, 
slänträcke, DEG.118.

Inom sido- och mitträcken finns största 
antalet olika räckestyper. En vanlig 
gruppering av typerna är balkräcken, 
rörräcken, linräcken samt betongräcken. 
Inom varje grupp finns flera olika 
utföranden och kapacitetsklasser att välja på.

DEG.1111 Stålbalkräcken. Detta är den traditionella W-profilen som numera finns i ett stort antal 
snarlika varianter och även olika kapacitetsklasser.

DEG.1111 Stålbalkräcken. I förgrunden ett 
stålbalkräcke konstruerat med fyrkant-profil 
placerat som mitträcke (DEG.1121). En vanlig 
benämning på dessa är skiljeräcken.

DEG.1112 Rörräcken. Under pågående  
montage (kantsten ska normalt inte finnas 
framför något räcke). 

DEG.1113 Stållineräcken. Här placerat som 
mitträcke DEG.1121 respektive slänträcke (till 
höger i bilden) DEG.118 

DEG.11321 Ej 
energiupptagande 
räckesavslutning med 
stor utvinkling. 

DEG.11322 Ej 
energiupptagande 
räckesavslutning med 
liten utvinkling och i 
exemplet med propel-
lervridning.
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Del 3. Övergång till räcke på bro eller räcke med annan kapacitetsklass och 
mindre arbetsbredd samt kopplingselement

DEG.118 Slänträcke. Grundplaceringen är 0,75 
m från släntkrön vid släntlutning 1:3.

DEG.1114 Betongräcken. Prefabricerat räcke med separata element, räckestypen förkommer både 
som permanent och temporärt sidoräcke. Platsgjutna betongräcken används permanent.

DEG.16 Övergångar mellan räcken för väg, bro e d. Övergångar har en 
känd konstruktion beroende på fabrikat och anslutande räcken, de mäts 
i antal.

 DEG.16 En variant på övergång kallad kopplingselement. Kan 
sammanbinda två räcken av samma funktionssätt och kapacitetsklass 
samt liknande deformationsegenskaper. I detta fall förbinds W-profil med 
Kohlswaräcke vilket torde vara en av de vanligaste sammankopplingarna.

DEG.16 Övergångar mellan räcken för väg, bro e d. Från vänster till höger 
i bilden syns övergång från stålbalkräcke till dubbla rörräcken som i sin 
tur utgör övergång till broräckena

GÖRAN FREDRIKSSON 
SVBRF och SBSV
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Del 4, Broräckesavslut, 
avslut och förankring 
av högkapacitetsräcke.

Del 5, Högkapacitets-
räcke i mark

Del 6. Räcken för bro

DEG.16 Broräckesavslut och övergång 
under montage. Den förhöjda delen, 
toppföljaren, vinklas ner och fästs i 
navföljaren på övergångsdelen. Broräcket 
har vanligen högre kapacitetsklass än 
vägräcket, fortsätter det ytterligare en 
sträcka som marksatt variant så flyttas 
avslutet motsvarande längd, se nedan. 
Avsluten mäts enligt MER i antal.

Av trafiksäkerhetsskäl har Trafikverket 
under senare år förlängt högkapacitetsräcket 
längs brons kanter ut på ömse sidor om 
vägen, reglerna för detta framgår av VGU.

Räcken placerade i brons kant har krav på minimihöjd 1 200 mm över körbanan och vid förekomst av GC-trafik på bron 1 400 mm.  
Ett mitträcke eller ett räcke som inte sitter i brons kant har alltså inte dessa höjdkrav. Numera ska skruvad infästning användas (TRV) och 
fästelementen i kantbalk och fotplatta vara av rostfritt stål i föreskriven kvalitet.

DEG.12 Räcken för bro. Traditionellt utförande av broräcken med ingjuten 
ståndare som också försetts med räckesfyllnad i form av nätgrindar.

DEG .12 Räcken för bro. Till vänster syns mitträcke på bro, DEG.12113, 
utfört som W-profil på ingjuten ståndare. Närmast körbanan en äldre typ 
av räcke, DEG.1211 Räcken vid körbanor på bro, och längst till höger ett 
GC-räcke utfört med s k ”hoppskydd”, DEG.1212 Räcken vid gång- och 
cykelbanor på vägbro.

DEG.111 Sidoräcken och DEG. 16 Övergångar. 
Broräcket har i detta fall förlängts uppströms 
trafikriktningen på en mötesseparerad väg med 
ett marksatt räcke av samma kapacitetsklass 
och utformning.
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Del 7. Broräckesavslut samt eventuell övergång 
från räcke på bro till räcke med samma eller 
annan kapacitetsklass.

Del 8. Vägräcke

Del 9, Förankring, vägräckesände med övergång, 
krockdämpare med övergång

Se del 3 och 4, avslut utförs både uppströms 
och nedströms trafikriktningen på 
liknande sätt. Är vägen enkelriktad behövs 
ingen utjämnande övergång mellan hög-

Se beskrivning del 2 ovan.

Se beskrivning del 1 ovan.

När MER måste ändras
  Vi förespråkar att man 
inte ska ändra mät- och 
ersättningsreglerna men 
det finns undantag som 
bekräftar regeln.

TE X T:  Y VONNE BRINCK

I AMA-nytts beskrivningsdel för 
Anläggning förs denna gång in information 
under fyra koder om att det finns ändringar 
av MER Anläggning 17 i AF-avsnittet 
Ändring och tillägg av mät- och 
ersättningsregler.

Det är inga ändringar av själva mät- 
och ersättningsreglerna men hänvisningen 
till tabellnummer i AMA rättas under 
CBC, CBC.6 och CBF.11. För CEC.3 är 
det måttuppgifter i figuren som utgår.

Om du vill ha med dessa ändringar i 
ditt projekt ska du upprätta ett särskilt do-

I BESKRIVNINGSDELEN 

Ändring och tillägg av mät- och  

ersättningsregler sidan 21

Exempel: Objektspecifika mät- och 

ersättningsregler sidan 51

AKTUELLA KODER

 � CBC BERGSSCHAKT

 � CBC.6 Bergschakt för tunnel, 

bergrum o d

 � CBF.11 Borrning av tunnel med 

tunnelborrmaskin (TBM)

 � CEC.3 Kringfyllning

kument, Objektspecifika mät- och ersätt-
ningsregler, som du förtecknar som kon-
traktshandling enligt rangordningen i AB 
04 under 6, särskilda mät och ersättnings-
regler, tillsammans med de fastställda MER 
som är aktuella för projektet.

Förteckna de Objektspecifika mät- 
och ersättningsreglerna som handlings-
nummer 6.1 och MER Anläggning 17 som 
handlingsnummer 6.2.

I inledningen till din handling 6.1 ska 
det framgå att handlingen avser ändringar 
av och tillägg till MER följt av teknik-
område för MER och utgåva:

”Dessa objektspecifika mät- och 
ersättningsregler anger ändringar av och 
tillägg till MER Anläggning 17.”

För att underlätta för dig har vi gjort en 
wordmall till Handling 6.1 som du 
kommer kunna hämta från AMA 
webbtjänst. Har du inte webbtjänsten kan 
du kontakta oss så skickar vi den till dig.

GÖRAN FREDRIKSSON 
SVBRF och SBSV

I nästa nummer av AMA-nytt kommer del 
2 i denna artikelserie. Där fortsätter vi att 
presentera några återstående räckestyper 
och andra delar i ett räckessystem som inte 
tas upp i denna första del. Då redovisas 
även de förändringar som gjorts i DEG 
avsnittet under uppdateringen av AMA 
Anläggning 17 jämfört med föregående 
utgåva av AMA. Vi kommer också att titta 
på hur en eventuell framtida anpassning av 
BSAB:s kodstruktur skulle kunna se ut för 
att bättre passa arbetsgången vid 
räckesprojektering. 

kapacitetsräcket som avslutas och väg-
räcket som tar vid, då det oftast har normal 
kapacitetsklass och man går från ett styvare 
till ett mjukare räcke i trafikriktningen.

Om författaren 
Göran Fredriksson företräder både 
branschorganisationen Svenska  
Väg- och Broräckesföreningen,  
SVBRF, samt Sveriges Bransch- 
förening för Säkrare Vägarbets- 
platser, SBSV. 

Han har dessutom medverkat i  
uppdateringsarbetet för AMA  
Anläggning 17 inom sektorområdet 
Vägkompletteringar




