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Trafikverkets underhållsskuld – när ska den minska?
Inte bara järnvägen, gamla och undermåliga räcken som inte åtgärdas blir fler och fler..
Media har under lång tid uppmärksammat den så kallade underhållsskulden på järnvägssidan. Föga förvånande, då det är allmänheten som
drabbas i stor utsträckning av inställda tågavgångar. Ett räcke som inte
fungerat vid en olycka drabbar istället några få enskilda personer, men
oerhört mycket hårdare.
Underhåll är en otacksam kostnad, den är inte så synlig och åtgärder
belönas sällan när allt fungerar som man förväntar sig, desto mer tydligt blir det när problemen orsakade av eftersatt underhåll uppstår. Just
räcken har också den egenheten att detta inte är uppenbart förrän vid ett
olyckstillfälle, ett ögonblick som kan vara livsavgörande. Med tanke på
att ett människoliv värderas till drygt 25 MSEK, se tabell nedan, så borde
insatser inom detta område vara högt prioriterade.
Olycksvärdering, per skadad eller dödad i trafiken, i 1000 kr per dödad/skadad person. Prisnivå 2014 och 2040, uttryckt i 2014-års penningvärde. Materiella kostnader inklusive generellt momspåslag.
Källa: Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 utgiven 2016-04-01.

”Forntida” räcke längs en av våra
vägar i Sverige..

Det verkar dock svårt att ”räkna hem” dessa åtgärder, förmodligen är en
viktig faktor i det sammanhanget att det saknas en tydlig koppling mellan
räckets funktion och skick, samt utgången av olyckan. Vi hoppas att underlagen för denna typ av lönsamhetsberäkning ska bli väsentligt bättre
framöver och då kunna motivera att resurser allokeras till underhåll och
utbyte (se även artikel i detta nummer om samarbete med Trafikverkets
olycksutredare).
SVBRF har deltagit i flera projekt med Trafikverket där det första började redan 2011 (!) och man konstaterade då att åtgärder måste till för att
komma tillrätta med dåliga/ålderstigna räcken. Räcken som inger en falsk
säkerhet och vars funktion till slut kan reduceras till optisk vägledning,
d v s endast hjälper trafikanten lokalisera kanten på vägen eller bron. Det
finns t o m räcken kvar längs våra vägar sedan vänstertrafikens tid och
modeller som man redan på 70-talet konstaterade var undermåliga!
Sedan dess har samma sak framkommit i flera utredningar – och det
har inte blivit bättre längs våra vägar under tiden, något som olycksdrabbade trafikanter bittert fått erfara.
SVBRF uppmanar återigen Trafikverket att snarast inleda arbetet med
att beta av denna underhållsskuld som alltför ofta resulterar i mänskliga
tragedier och höga samhällskostnader!

Äntligen sommar och
sol. Men det finns lite
orosmoln väster ut
i horisonten, Brexit.
Vad det kan komma
att innebära vet vi inte,
mer än att det blir nyordning på mycket. Tillsvidare får vi
sitta still och avvakta tills det klarnar
vad följderna blir.
Jag har tittat tillbaka på ett antal Nyhetslänkar (http://svbrf.se/Nyhetslanken/nyhetslanken.htm) och kan konstatera att det mesta i den här spalten
skulle kunna upprepas utan svårighet.
Det är lätt att misströsta, men det bidrar dessvärre inte till bättre säkerhet
på våra vägar. Det är nog bara att
fortsätta även om det känns som en
uppförsbacke där man inte ser krönet.
Det är lätt att få uppfattningen att det
i Sverige är lätt att initiera och starta
utredningar, men att slutresultatet
alltför ofta hamnar i ”papperskorgen”.
Varför kan man fundera över, känslan
av att det är någon form av ”akademisk lekstuga” infinner sig, där det
är långt mellan ord och handling. Vi
har en mycket stor mängd skyddsanordningar med bristfälliga och ibland
rent farliga egenskaper som inte åtgärdas. Varför inte börja småskaligt
för att prova metoder och komma
igång. Inte vänta på att någon skall
fatta något ”stort” beslut. Vi har fortfarande kvar skyddsanordningar på
vårt vägnät som sattes upp när det
var vänstertrafik. Att mycket av detta
inte fungerar tillfredställande vet vi,
liksom att 0-visionens kurva inte pekar nedåt på önskat sätt. Då kan det
vara en enklare och mer publik väg
att initiera nya åtgärder för gruppen
oskyddade trafikanter. Visst behöver
miljön för de oskyddade förbättras.
Det är förvisso så att av sjukhusens
kostnader för skador i trafiken svara
cyklister för ~50%. Definitivt inte bra,
men det måste också till en attitydförändring hos cyklister. Många beter sig
som om vore de ett ”trafikfrälse” som
gör lite som det passar.
Thomas Turbell, under många år ansvarig för VITs krocklaboratorium i
Linköping, har alltför tidigt lämnat oss
i en ålder av 73 år. Våra tankar går
främst till makan Kerstin och barnen
Henrik och Eva med familjer. Thomas
hade ett stort internationellt nätverk
och var under många år ordförande
i SIS tekniska kommitté 248, Vägutrustning, samt medverkade i TRB och
dess kommittéer. Thomas sörjs av ett
stort nätverk, inte minst internationellt.
Vi minns med saknad hans ofta lågmälda men kvalificerade inlägg och
kommentarer i debatten för en säkrare trafikmiljö.
Med önskan om en skön sommar!
Lennart Wahlund, Ordf.

Högsäsong för uppdateringar och revisioner
2016 verkar vara året för revison av regelverk, handböcker och
allmänna bestämmelser.
AMA Anläggning 13
I mitten av 2015 inleddes ett revisionsarbete av AMA texterna där slutresultatet ska bli en ny utgåva 2017. I början av juni kom remissutgåvan
från Svensk Byggtjänst och svar på denna ska vara inne senast 29 augusti.
Arbete På Väg, TRVK Apv 2012
Trafikverket ger ut både krav och råd som ska gälla i samband med
vägarbete av olika slag. Uppdatering pågår av regelverket och den ursprungliga planen var nog att ha remissutgåvan framme för att kunna
sjösätta ett reviderat regelverk under året. Arbetet har försenats och en
ny utgåva lär inte komma förrän 2017.
Räcke 07
SVBRF har tillsammans med Sveriges Byggindustrier tagit fram
”Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för räckesentreprenader”. Revisonen av Räcke 07 är i full gång och en ny utgåva planeras utkomma under 2016. Har ni synpunkter på innehållet så är det
hög tid att framföra detta. Maila i så fall till goran.fredriksson@svbrf.se
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NYHET 1
SVBRF utbildningar - intresseanmälan
Årets utbildningssäsong är över och vi ser nu fram emot nästa år. Räckeskurser har genomförts på flera orter under året och med 17 nya auktoriserade räckesmontörer i år har SVBRF nu auktoriserat över 260 st
sedan starten 2010.
Kursprogrammet för 2017 planeras utkomma i november och som en
nyhet för året kan man redan nu föranmäla intresse på vår hemsida
/länk/. Möjligheten har tillkommit på önskemål från medlemsföretag och
andra. En bra idé som underlättar planeringen både för deltagare och
arrangör.

Det kan finnas många orsaker till att ett fordon hamnar bakom räcket.
Monterat i snäva radier blir räckesfunktionen ändrad, och än mer så om det är sluttande mark bakom.

Samarbete med Trafikverkets olycksutredare
När ett fordon befinner sig bakom ett räcke är något fel!*
Trafikverkets olycksutredare har ett svårt och krävande arbete. Resultatet av deras utredningar utgör
en viktig kunskapsbas för att kunna fatta bra beslut
om olika trafiksäkerhetsåtgärder. I juni fick SVBRF
möjlighet att medverka vid ett av deras möten och
informera om skyddsanordningar för fordon (räcken
i dagligt tal).
Under de senaste 20-åren har utvecklingen gått
fort. Det som en gång var två basutföranden av
räcken, som hanterades av dåvarande Vägverket,
är idag 100-tals olika CE-märkta varianter, utvecklade av privata företag. Att korrekt identifiera räcket
och avgöra om det finns avvikelser som äventyrar
funktionen eller om det var underdimensionerat i
förhållande till det påkörande fordonet har blivit en
allt svårare uppgift. Ett fysiskt CE-märke skall finnas
men det kravet har tillkommit först under senare år

och några uttalade krav på beständighet och placering
finns inte från Trafikverket (SVBRF har en instruktion
för frivillig tillämpning, se /länk/).
Båda parter upplevde mötet som mycket givande
och att SVBRFs specialistkunskaper om räcken kan
bli ett viktigt bidrag i utredningen efter en svår olycka.
Samtidigt förbättras möjligheterna att identifiera eventuella brister hos den aktuella skyddsanordningen och
samla information som kan utgöra underlag för besluts- och kalkylmodeller som optimerar förbättrad trafiksäkerhet i förhållande till anslagna resurser.
SVBRF ser mycket fram emot samarbetet!
* Felet behöver inte innebära en avvikelse eller defekt
på skyddsanordningen, det kan lika gärna bestå i att det
kolliderande fordonet, dess vikt, hastighet eller kollisionsvinkel är ”fel” i förhållande till skyddsanordningens deklarerade kapacitetsklass enligt SS-EN 1317.

NYHET 2
SVBRF Auktoriserad montör läggs in i ID06
Från och med 2017 så kommer SVBRF att registrera nya kompetensbevis som auktoriserad montör, Skyddsanordningar för fordon, direkt i
ID06. Ni som redan är auktoriserade planeras få era kompetenser överförda till ID06 under innevarande år. Fungerar allt som det ska är det
alltså sista gången de speciella korten skickas ut vilket innebär mindre
administration och ett kort mindre i plånboken att bära på!

Vad är det för räcke egentligen?
Ett påkört räcke behöver repareras och funktionen återställas. En mycket
viktig del i det arbetet är att använda de rätta reservdelarna, vilket blir
fallet om man använder originaldelar. För personalen hos de entreprenörer som utför reparationen inom Trafikverkets driftområden är detta
en vanlig och allt svårare arbetsuppgift som följer av den ökande
variantfloran av räcken. Att tro att ”det är väl den vanliga W-profilen” är
långt ifrån dagens verklighet. Bilderna ger en inblick i problematiken.
Korrekt identifiering av räcket är A och O för att både ha tillgång till
rätt reparationsmanual och få tag på de rätta delarna. Saknas märkning
och det råder osäkerhet beträffande räckestyp och tillverkare kan man
ta foton och kontakta SVBRF för att få hjälp med identifieringen.
Att använda fel delar kan allvarligt försämra räckets funktion!

W-profilräcken som visades i en monter under Intertrafficmässan i april.
Ser likadana ut, men är fyra olika varianter med kapacitetsklasser från
H1 till H2. Det vanligaste W-profilräcket i Sverige håller N2-klass.

Hett just nu..
SVBRF har noterat att oskyddade trafikanter och framför allt cyklisters
säkerhet har fått stort fokus både nationellt och internationellt.
Cykling har promotats länge från olika håll och också ökat i popularitet.
Baksidan är ökat antal olyckor.
Utvecklingen vad gäller utformning på cykelbanor och det som står vid
sidan om har inte hängt med i samma takt. Speciellt har riskerna vid
vägarbete uppmärksammats. Hos flera kommuner i Sverige har säkerhetshöjande åtgärder för cyklister hamnat högt upp på prioritetslistan.
Både vad gäller regelverk och trafiksäkerhetsprodukter är förändringar
så väl som innovationer att vänta.

Vi önskar alla en skön
och varm sommar!

Vanlig W-profil?
Här ovan syns tre olika räcken!
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NY MÄSSA
Mässan heter På Väg och blir en viktig
mötesplats för alla som arbetar ute på
vägarna med vägarbeten, omledning av
trafik och andra moment där säkerheten
och framkomligheten är i fokus.

Elmia
7–8 mars 2017
På Väg arrangeras av Elmia AB och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV.
Kontaktperson SBSV: Göran Fredriksson Tel. +46 (0)70 441 92 54, gf@sbsv.se.
Elmia: Stefan Carlsson Tel. + 46 (0)70 594 94 54, stefan.carlsson@elmia.se.

