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RÄCKE 18

Branschspecifika tillägg till och ändringar av
AB-U 07/ABT-U 07 för räckesentreprenader
Framtagna av Svenska Väg- och Broräckesföreningen SVBRF
och Sveriges Byggindustrier
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Räckeskompetens i projektering, kraven
nu i anbuden

Tylösandsseminariet
4-5 sept
SVBRF medverkar

I förra numret av NyhetsRäckenas utförande och skick har en avgörande betydelse för
länken berättade vi om de
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från Trafikverket och SVBRF
har noterat att det finns konFör de som inte är så insatta i räckesfrågor finns annat som kan
sultföretag som observerat
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som Elektrikerförbundet,
finns på MHFs hemsida
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Andersson, Installatörsföretagen
Anders Ydenius, Folksam

11:45 – Vägen som arbetsplats, del 2
Åtgärder för att med bättre informationsflöde rädda liv vid olyckor
Magnus Granström, SAFER
Klarar Räddningstjänsten av trafikolyckor med nya bilar?
Tommy Carnebo, Södertörns Brandförsvar
Olycksförebyggande åtgärder på och vid väg
Gustav Sand Kanstrup, Arbetsmiljöverket
Räcken. 5 cm, N2 eller H2, det kan vara skillnaden mellan liv och död
Göran Fredriksson, Svenska väg och broräckesföreningen
Lunch

Grävmaskinen har
greppat vajern och
börjat dra ut den
för att efterlikna en
olycka med ett större fordon som dragit med sig den vid
kollisionen.

Stället där vajern ska kapas förbereds genom att
ställa upp fysiska markörer med rundstav som kan
slås sönder av en pisksnärt från en vajerände. Räddningstjänsten har lagt fram både klippverktyg och
motorkap för att kunna prova båda sätten att kapa
vajern. I bakgrunden syns den utspända vajern

Kapa vajer vid olycka
MSB genomförde fullskaleförsök
I april 2016 inträffade en dödsolycka på E4
Örkelljunga då en brandman omkom i samband med att man skulle hantera en vajer
vid en trafikolycka. Denna tragiska händelse
visade på behovet av att ha bra vägledning
till Räddningstjänsten för att vid behov kapa
en vajer som dragits ut åt sidan och spänts
av ett påkörande fordon.
Det finns många praktiska prov genomförda på
olika platser i världen där en vajer kapas som
sitter monterad i räcket på korrekt sätt men inga,
skulle det visa sig, när den är utspänd åt sidan.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB fick uppgiften att ta fram en vägledning och
som ett led i det uppdraget genomfördes en simulering till att börja med. Simuleringen gjordes
med ett ”worst case” scenario som bas. SVBRF
tog del av denna och framförde att de vajerrö-

relser som rapporterades föreföll vara alltför väl
tilltagna jämfört med vad som kunde förväntas
i verkligheten. Dialogen slutade med att MSB
beslutade genomföra ett fullskaleförsök med en
fingerad olycka liknade det fall som simulerats.
Den 4 juni stängdes E18 vid Skattkärr av nåra
timmar på kvällen och olyckan riggades. Såvitt känt är detta första gången något liknade
genomfördes i världen. Vajrar kapades med
klippverktyg och motorkap vid fyra tillfällen och
resultaten dokumenterades bl a med höghastighetskamera.
I skrivande stund är rapporten klar och den kommer att utgöra grunden för de kommande rekommendationerna från MSB. Hur resultatet blev?
Håll ögonen öppna för den kommande rapporten!

SS-EN 1317 ska luckorna
täppas till denna gång?!

De standarder som ingår i SS-EN 1317 serien
är de som styr hur skyddsanordningar för
fordon klassas. Som alla standarder revideras de då och då och sedan en tid pågår en
större revidering inom EU/CEN av EN 1317.
De första versionerna kom i slutet av 90-talet och
från 1 juli 2013 gäller att CE-märkning är obligatorisk via Construction Products Regulation,
CPR eller Byggproduktförordningen på svenska.
De revideringar som gjorts har dessvärre inte
medfört att de största luckorna vad gäller de kollisionstester som krävs enligt SS-EN 1317-2 har
rättats till. Vad vi syftar på är t ex fordonsvikterna.
• Den lilla bilen som används i alla tester för
permanenta räcken väger bara 900 kg. Finns
knappast någon bil i vanlig trafik som väger
så lite idag.
• Det som kan sägas vara standardbilen för
att dimensionera vägräcken i Sverige väger
1 500 kg, även det en för låg vikt. Medelvikten har passerat 1 700 kg för ett bra tag sedan och med elbilar passeras 2 000 kg med
råge. Sveriges mest sålda bil 2017, Volvo
XC 60, har en tjänstevikt kring 1 800 kg och
en totalvikt runt 2 400 kg!

E4 i maj 2018. En Volvokombi som åkt över ett
vanligt W-profilräcke. Räcket har alltså inte fyllt
sitt syfte, varför? Är räcket underdimensionerat, sitter det fel skruv i infästningen, var vinkel
vid kollisionen onormal och/eller hastigheten
för hög? Svaret lär utebli då någon analys av
räckesfunktionen oftast inte görs eller registreras och därmed saknas viktigt underlag för att
motivera åtgärder.

• Bussen som används är en stadsbuss på
13 000 kg. Moderna långfärdsbussar väger
över 20 000 kg och har högre tyngdpunkt.
• De högsta kapacitetsklasserna innebär tester med lastbilar på 30 resp 38 ton. Idag til�låts lastbilsekipage på 64 ton på våra vägar.
Vi hoppas att åtminstone några av dessa brister åtgärdas i kommande version av standarder
i 1317-serien.

Foto: Niklas Göransson

När är fiskstjärten utrotad?
Demokollisonen som visades på Elmia i oktober i samband med Nordic Road mässan var ett
mycket tydligt exempel på hur rent livsfarligt det
är att köra på en så kallad fiskstjärt, en räckesavslutning som inte heller ger den för räckesfunktionen nödvändiga förankringen.
Tyvärr blev just detta scenario verklighet vid en
dödsolycka i Mölnlycke 1 maj. En död och tre
allvarligt skadade – så oerhört onödigt.

Foto: Google maps

Foto från platsen innan olyckan. Den ödestigra fiskstjärten syns tydligt.

Varför säljs de? Det bistra svaret är billigt.

Trafikverket och Sveriges
kommuner måste få stopp på
användandet av fiskstjärtar
NU!
Fiskstjärtar – ett dödligt räckesavslut.
Låt oss hoppas vi sett dem för sista gången.

Sommarhälsning från Ordförande
Årets start på sommaren började på ett sätt som
ingen av oss tidigare upplevt! Redan i maj var
temperaturen inställd på ”sommar”. Rekordvarm
vår, högst sedan 1889 har man visst sagt, men
till midsommar lär ordningen vara återställd för
de flesta.
Jag har tidigare varit kritisk till Trafikverkets, TRV,
avveckling av den egna teknikkompetensen och
överlåter detta genom upphandling till konsulter.
Kvalitén på det arbete som utförts har också varierat betydligt. Att få se ett förfrågningsunderlag/
teknisk beskrivning som inte reser frågetecken
är en önskan som kvarstår. Det kommer dock
små förhoppningar om att det på lite sikt kan bli
bättre. De nya kraven på räckeskompetens som
TRV formulerat i mallen för uppdragsbeskrivning
är steg i rätt riktning för bättre handlingar och förhoppningsvis säkrare vägar.
SVBRF fortsätter den envetna kampen om att
höja trafiksäkerheten på våra vägar genom att
bl.a. medverka i höstens Tylösands-seminarium.
Vi saknar dock ett större engagemang från TRV
där en olycka slutat väl, när det bara berott på tur
och närvaro av ”skyddsänglar”. Det finns mycket att lära från det som många gånger inte ens
kommer in i olycksstatistiken.
Det finns dock några saker som måste få större fokus från våra väghållare, såväl TRV som
kommunerna. Det är förekomsten av s.k. fiskstjärtar som i sämsta fall kan tränga igenom en

bil och hamna i baksätet redan vid hastigheter
>50 km/h. I flera välutvecklade länder är de förbjudna. Sedan har vi neddoppade räckesförankringar parallellt med vägen. De kan visserligen
förhindra att räcket tränger in i bil, men vältrisken
kvarstå, och det kan mycket väl ske ned i ett dike
eller brant slänt. I båda fallen är en markförankrad energiabsorberande ”räckesbörjan” en överlägsen lösning.
Den standard som gäller för räcken, krockdämpare mm., SS-ES 1317 är inne i en revideringsprocess. Det blir dock inte någon förändring av
de fordon som används vid provningen som
många hoppats på. Det är därför ännu viktigare
att förstå att standarden är en provningsstandard och inte en trafiksäkerhetsstandard. Det
ställer i sin tur krav på väghållarna att anpassa
sina kravställningar till verkligheten. Målet för en
tillverkare/leverantör är att klara kraven i provet
med en så billig produkt som möjligt, då får man
leverera. Kontrollkraven vid provning anser jag
dessutom vara undermåliga. Det påstås finnas
produkter som utan ändringar provats upprepande gånger för att efter X ggr klara kraven och
få ett godkännande (=CE-certifikat). Det skapar
inte säkrare vägar, det kan vi nog med stor säkerhet förutspå.
Önskar alla en riktigt skön
och fortsatt varm sommar!
Lennart Wahlund, Ordf

Vi önskar alla en skön och varm sommar!

