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För SVBRF var detta en stor sats-
ning med målet att öka insikten 
om räckenas betydelse för att räd-
da liv och mildra olycksutgången. 
Hur till synes enkla brister kan få 
förödande konsekvenser vid en 
kollision med skyddsanordningen. 
Konferensen lockade nästan 70 
deltagare, från företag såväl som 
myndigheter och organisationer. 
Programmet var varierat både till 
innehåll och talare. Estetik, trafik-
säkerhetsgranskare, oskyddade 
trafikanter och räckeskompetens 
var några ämnen som presente-
rades*. Det sistnämnda rönte spe-
ciell uppmärksamhet då Herbert 
Nyamakope från Trafikverkets   

16 november 2017 Sveriges första!
Program09.30	 Registreringen öppnar,	det	serveras	kaffe	och	smörgås

10.00	 Konferensen öppnas	av	Lennart Wahlund,	ordförande	i	SVBRF	och	konferensens			

	 moderator	Antoni Lacinai	presenteras.
	 Invigningstal	–	Sveriges	första	räckeskonferens,	Peter Lundman,	Teknikchef	för		 	

	 Trafikverkets	stora	projekt.
10.15	 Räckenas betydelse för olycksutgången

	 Göran	Fredriksson,	företrädare	SVBRF
10.45	 Upprustning av vägräcken
	 Magnus	Ljungberg,	Nationell	samordnare	underhåll	väg,	Trafikverket

11.15	 10	min	paus11.25	 Trafikverkets totalentreprenader och räcken

	 Jonas	Skyllberg,	Vägprojektör/	Uppdragsledare,	VAP

12.00		 Lunch
12.45	 Räckesprojektering och kompetenssäkring	–	Exempel	från	Irland

	 VRS design courses, a success story.	Herbert	Nyamakope,	Senior	Engineer	-	Network		

	 Management,	Transport	Infrastructure	Ireland

13.15	 MC och räcken	 Jörgen	Persson,	Utredningsledare	Projektledare	Enhet	Trafiksäkerhet,	Trafikverket

13.45	 Varför är räcken så fula?/ Räcken som en del av gestaltningen

	 Peteris	Kankis,	Landskapsarkitekt	Trafikverket

14.15	 Fika
14.30	 Trafiksäkerhetsgranskare – vad gör dom?

	 Karin	Edvardsson,	Utredare,	Tekn	Dr	Väg	och	järnväg,	Transportstyrelsen

15.00	 Hur betongräcken kan bidra till bättre miljö.

	 Lars-Olof	Nilsson,	Ansvarig	Teknik	och	utveckling	infra,	S:t	Eriks

15.30	 Utveckling och räcken	 Mats	Pettersson,	Specialist	teknik	Investering,	Trafikverket,	Göran	Fredriksson,		 	

	 Företrädare,	SVBRF16.00	 Paneldebatt och frågestund	
	 Vi	tar	upp	dagens	föreläsare	på	scen.
16.25		 Avslut och summering av dagen,	Lennart	Wahlund,	SVBRF

Konferensmiddag kl 18.30 på Quality Hotel Galaxen!

irländska motsvarighet Transport 
Infrastructure Ireland, TII, presen-
terade den satsning som gjorts där 
för att säkerställa kompetensen 
hos de som projekterar räcken. 
2014 konstaterade TII att situatio-
nen var ohållbar med många un-
dermåliga, ibland rent av trafikfarli-
ga, nyinstallationer av räcken runt 
om i landet. Vi fick följa processen 
från beslutet att starta en 2-dagars 
utbildning till dags dato då mer  än 
280 personer har genomgått ut-
bildningen och klarat det skriftliga 
slutprovet.

SVBRF Trafiksäkerhetsutmärkelse
Från SVBRFs sida ser vi detta 
som ett bra och efterföljansvärt 
exempel. En åtgärd som kommer 
att reducera mänskligt lidande på 
Irland i samband med trafikolyckor 
samtidigt som man optimerar tra-
fiksäkerhetsförbättringen per skat-
tekrona. Blott två gånger tidigare 
har SVBRF Trafiksäkerhetsutmär-
kelse delats ut och nu beslutade 
styrelsen att dela ut utmärkelsen 
för tredje gången. Denna gång 
till Herbert Nyamakope för hans 
initiativ, drivkraft och stora enga-
gemang för att förverkliga utbild-
ningen för räckesprojektörer. Ut-
delningen skedde i samband med 
konferensen. Se hela motivering-
en t.v..
Räckeskonferensen återkommer
Nöjda deltagare vid dagens slut 
undrade vad som kommer att ske 
härnäst och en önskan om en upp-
följning av konferensen framför-
des från flera håll. Det hela sluta-
de med att man från arrangörshåll 
lovade att man ska försöka anord-
na en andra Räckeskonferens un-
der 2019. Vi hoppas att detta blir 
verklighet och samtidigt vill vi från
SVBRF framföra ett STORT tack 
till både talare och deltagare 
- Det är ni som gjorde att det blev 
ett minnesvärt och lyckat arrange-
mang i trafiksäkerhetens tecken!

Borlänge blev 
platsen för den 
första Räckes-
konferensen 
i Sverige och riktigt bra blev det.

Traffic Safety Award

HERBERT NYAMAKOPE
Herbert has been the driving force and an enthusiastic coach in the 
comprehensive work needed to establish the VRS Designer Training 
Courses in Ireland. He has continuously adapted the composition of 
the course contents by encouraging an ongoing improvement and 

has been an inspiration to all presenters on the course.
 Herbert’s efforts have resulted in a well-regarded course with 

a professional recognition from Engineers Ireland. 
Properly designed VRS are a key factor in traffic safety and without 
the knowledge of the hundreds of VRS designers who has attended 

the courses, people involved in collisions on Irish roads would face a 
much greater risk of severe injury or death. SSBA hopes that other 
countries will follow the good example set by Ireland and Herbert.

Swedish Safety Barrier Association, SSBA

Chairman, Swedish Safety Barrier Association

Herbert Nyamakope gratuleras 
till SVBRF Trafiksäkerhetsut-
märkelse av Lennart Wahlund, 
ordförande i SVBRF, och får ta 
emot plaketten i samband med 
Räckeskonferensens avslutning.

*Samtliga föredrag från konferensen finns på SVBRF hemsida att ta del av www.svbrf.se
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Ordförande har ordet

Åter närmar vi oss en 
jul där det är mycket 
osäkert för stora delar 
av landet om den blir 
någon vit julvecka. 

Året som gått har dock bjudit på en 
hel del intressant för branschen. Det 
senaste var en uppskattad Räck-
eskonferens i mitten av november i 
Borlänge. Det blev ett lyckat och väl 
mottaget evenemang som vi hop-
pas kommer att bli en tradition. Det 
är så det känns när man lyssnar av 
vad deltagarna kommenterat. Att i 
samband med Räckeskonferensen 
få överlämna SVBRF’s Trafiksä-
kerhetsutmärkelse till den drivande 
kraften i Irland, Herbert Nyamakope 
kändes helt rätt. 

Dessförinnan genomfördes Nordic 
Road i Jönköping i mitten av okto-
ber. Störst intresse och uppmärk-
samhet svarade nog de 2 fullskale-
krockar för, som genomfördes varje 
dag. Att med egna ögon se vad som 
händer när skyddsanordningar efter 
våra vägar inte monteras på rätt sätt 
får nog de flesta att fundera på ett 
och annat. 

På Irland har man på ett aktivt sätt 
påverkat den situationen genom 
att kräva särskild kompetens även 
hos de som projekterar. Vi börjar 
ana att vi är på samma väg i Sve-
rige. Det skulle även bidra till bättre 
beskrivningskvalitet på dessa de-
lar i förfrågningsunderlagen. Även 
Transportstyrelsen har nu krav på 
räckeskunskap hos de som skall bli 
trafiksäkerhetsgranskare, BRA!  
På dokumentsidan händer också 
en del, AMA-nytt lyfter fram frågan 
och även kommande revidering av 
VGU ser ut att få ett lyft vad gäller 
räcken. Revideringen av Räcke 07 
har tyvärr dragit ut på tiden men är 
nu klar. Återstår bara en del redak-
tionellt arbete, men vi tror på att det 
skall vara klart i början av 2018. Vi 
får se om det blir Räcke 17 eller 18. 

Utbildnings- och kursplanen för 
2018 är klar och planering i full gång 
för en Räckes- och APV-dag på öv-
ningsområdet i Rosersberg. 

Vi ser framåt och hoppas att vi kan 
bidra till att 0-visionens kurva åter 
börjar peka nedåt, inget annat är ac-
ceptabelt.

Önskar alla en GOD JUL och 
ett GOTT NYTT ÅR!

Lennart Wahlund, Ordf.

Som vi noterade i förra numret av Nyhetslänken så ställer Transport-
styrelsen krav på räckeskunskap hos de som är och ska bli trafiksäker-
hetsgranskare. Under hösten har SVBRF också genomfört den första 
utbildningen och examinationen av ett antal etablerade trafiksäkerhets-
granskare. Något som är mindre känt och än mindre åtgärdat är att det 
finns samma krav på granskare av befintligt vägnät. I ett mail uttrycker 
Transportstyrelsen följande:

”Kravet på kompetens hos den som utför granskningen på befintligt väg-
nät är samma som för trafiksäkerhetsgranskare men här finns inget krav 
på oberoende så Trafikverket skulle själva kunna utföra granskningen 
(om de kan visa dokumenterad kunskap och erfarenhet). På befintligt 
vägnät föreligger knappast jäv varför lagen inte kräver oberoende gran-
skare.”

SVBRF kommer att följa upp hur Trafikverket säkerställer kompetens-
kraven hos alla de som utför granskning av det befintliga vägnätet. Att 
behovet finns är ställt utom allt tvivel.

TIPS! SVBRF kursprogram för vårens räckesutbildningar är klart!

Grova fel som t ex det på bilden finns längs våra vägar. 
En kompetent trafiksäkerhetsgranskare hade inte missat detta! 
(Vad är fel? – svaret finns längst ner på sista sidan)

Trafiksäkerhetsgranskning 
– Transportstyrelsens kompetens-
krav gäller även befintligt vägnät!

Foto: Johnny Jonsson
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Under Nordic Road mässan genomfördes demokollisioner 
med olika skyddsanordningar live två gånger per dag med mycket 
lyckat resultat. Skillnaden i olycksutgång mellan en korrekt utförd 
skyddsanordning och en felaktig blev tydlig för alla de som kom för att 
titta på. Glädjande var att även pressen följde och rapporterade vad 
som hände. En film med de 6 olika proven sammanställda kommer att 
kunna beställas från SVBRF via hemsidan, ett utmärkt hjälpmedel för 
att öka förståelsen för räckenas livräddande funktion.  

Demokollisionerna tilldrog sig 
stort intresse. Anders Hamrin 
från Nordic Road Safety är i full 
färd med att beskriva för publi-
ken vad de kan förvänta sig i 
den kommande kollisionen.

Påkörning i 65 km/h av en så kallad fiskstjärt 
som avslut på räcket resulterade i att balken 
gick tvärs igenom bilen, med en halshugg-
ning av dockan som resultat. Ett skrämmande 
tydligt budskap!

Tips!
I senaste numret av AMA-nytt, nr 2 2017, finns en artikel som ska 
tjäna som hjälpmedel för de som skriver texter till förfrågningsunder-
lag där skyddsanordningar för fordon ska upphandlas. 
De olika ingående delarna i ett räckessystem och vilka alternativa 
utföranden som finns visas i bild med referens till aktuell kod i AMA 
Anläggning 17. Artikeln är den första delen av två i ämnet.

Räcke 07 update
Räcke 17 skulle utkommit i oktober men är tyvärr försenad 
av orsaker som vi inte rår på. Ytterst lite återstår, mest for-
malia, så alldeles i början av 2018 ska den vara på plats.

Tack till NRS, Ramirent och Saferoad 
Birsta som bidrog med räckesmaterial.
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KURSPROGRAM 2018
RäckeskursSkyddsanordningar för fordon, ”allt” om räcken, regelverk, CE-märkning, 

VGU, projektering, tekniska beskrivningar vid upphandling, mm.

Datum 
Plats13 feb 
Malmö15 feb 
Stockholm

22 feb 
Luleå6 mars 
Kungälv 8 mars 
Jönköping

Montageutbildning – Teori 1
Förberedande för dig som vill bli auktoriserad räckesmontör. 

Kompletteras med den praktikdel som du behöver beroende på vilka 

räckestyper du arbetar med. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Datum 
Plats 28 feb-1 mars Kungälv10-11 april Stockholm

2-3 maj Stockholm
 
Montageutbildning – Praktik
V11, Datum Plats Rosersberg
12-13/3  Praktik broräcken
14/3  

Praktik balk- och rörräcken

15/3  
Krockdämpare och vägräckesändar, förmiddag

15/3  
Betongräcken, eftermiddag

V16, Datum16-17/4  Praktik broräcken
18/4  

Praktik balk- och rörräcken

19/4  
Krockdämpare och vägräckesändar, förmiddag

19/4  
Betongräcken, eftermiddagMontageutbildning – Teori 2, uppdatering

För dig som blev auktoriserad montör 2013 el. tidigare. 

Efter genomförande förlängs auktorisationen ytterligare 5 år. 

V11, Datum Plats13 mars RosersbergV16, Datum Plats17 april RosersbergMontageutbildning – Praktik 
Lin- och slänträcken (prel)
Datum 

Plats24 april Skövde
Utbildningen APV-praktik, tung avstängning har överförts till Sveriges Branschförening 

för Säkrare Vägarbetsplatser och genomförs i deras regi. Se www.sbsv.se 

Nytt: AMA Anläggning 17
Räcke 17VGU supplement 1

För aktuell information om 
kurserna samt anmälan se
www.svbrf.se

Svar, bild sid 2.  Bilden visar ett överlapp mellan två räcken utfört åt fel håll. Vid påkörning utgör balkräckets 
förankring en olycksbringande ”flygramp”.

Trafikverkets nya och
tydligare kompetenskrav

Räckes- och APV-dagen
i Rosersberg den 29/5 2018

Kunskap är viktigt och det gäller inte minst skyddsan-
ordningar. Som ett led i att säkerställa att Trafikver-
ket bygger säkra vägar har man under 2017 lagt till 
krav på dokumenterad kunskap om skyddsanord-
ningar i sina uppdrag. Dels på den hos konsulten 
som ansvar för skyddsanordningar och dels på den 
som utför byggplatsuppföljning avseende skyddsan-
ordningar. Sedan tidigare finns krav på kompetens 
på den som ansvarar för arbetsledning och tillsyn vid 
montage av skyddsanordningar.
Exemplet t.h. är ett utdrag ur mallen för Uppdrags-
beskrivningar, som från och med version 11 används 
av Trafikverket själva som underlag vid framtagande 
av förfrågningsunderlag av olika typer. 

” Kompetenskrav skyddsanordningar

Den hos konsulten som är ansvarig för 
skyddsanordningar ska ha dokumenterad 
kunskap om skyddsanordningar motsvaran-
de Svenska Väg- och Broräckesföreningens 
(SVBRF) räckeskurs, eller likvärdig.
Den som utför byggplatsuppföljning avseen-
de skyddsanordningar ska ha dokumenterad 
kunskap om skyddsanordningar motsvaran-
de Svenska Väg- och Broräckesföreningens 
(SVBRF) räckeskurs, eller likvärdig.”

Räckes- och APV-dagen är ett samarrangemang 
mellan SVBRF och Sveriges Branschförening för 
Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, som varit uppskat-
tat och genomförts 2 gånger tidigare. Nu har plane-
ringen startat för 2018. Platsen blir hos Räddnings-
skolan i Rosersberg och vi satsar på en innehållsrik 
dag med både föredrag, utställningar och praktiska 
demonstrationer. Grillen kommer att vara igång ock-
så! 

Passa på att reservera datumet i kalendern
redan nu.
Anm. APV= Arbete På Väg

En god och trafiksäker 
Jul och Nyår 

tillönskas alla läsare!

Noterat i räckesvärlden...
Under 2018 planeras en ny utgåva av Vägar och 
Gators Utformning, VGU, från Trafikverket. Vi lär åt-
minstone få se en remiss om inte annat.

I projektet ”Rocky” tittar Trafikverket på LCC för 
olika räckestyper och där planeras en rapport vara 
klar under hösten 2018. Innan dess finns planer på 
att arrangera en workshop i ämnet.

Vårens program för
SVBRFs Räckes-
utbildningar är klart 
och alla information 
finns att hämta på 
www.svbrf.se
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