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När vi äntligen börjat vänja oss vid
snörik och vit jul i
hela landet ser det
ut som om stora
delar får återgå till
den gröna varianten. Ja, vädersituationen så här
års är något som har stor påverkan på hur arbetena längs våra
vägar kan bedrivas och har även
påverkan på ekonomin.
För verksamheten i föreningen
kan konstateras att det senaste
halvåret varit mycket innehållsrikt
och medfört ett intensivt arbete
med framför allt olika projekt med
Trafikverket som huvudman. CEmärkning av räcken som sedan
ett år är ett ”måste” visar dock att
det i vissa situationer kan uppstå frågeställningar till vad som
kan modifieras på ett CE-märkt
system med bibehållande av CEmärkningen. Vi kommer säkert att
finna lösningar.
Förutom de pågående projekt
kommer nog MC-säkerheten att
bli ett diskussionsämne. Provsträcka med s.k. MC-vänliga
skydds-anordningar skall provas
och utvärderas under kommande
år(en).
Vi kan med glädje konstatera
att efterfrågan på SVBRF’s kurser är god. Det gäller såväl de
praktiska som de teoretiska kurserna där en del nytt är på gång.
Det är mycket glädjande att se
att konsultsidan börjat vakna till.
Det är ju trots allt deras insatser
som har mycket stor inverkan på
vad vi får i slutändan. Deras kunskap och vad som kommer att bli
resultatet av Trafikverkets projekt
Räckestrategi kommer att få en
stor betydelse för framtida vägars
säkerhet. Från branschens sida
skall vi göra vad vi kan för att bidra
till bästa möjliga resultat.
2012 kan nog bli ett spännande år för oss i räckesbranschen.
Med vänlig hälsning
Lennart Wahlund, ordf.
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Ett nytt räckesevenemang såg
dagens ljus i Rosersberg den 3
november – SVBRF’s Räckesdag.
Den första i sitt slag!

Området lämpar sig väl för att visa upp
skyddsanordningar i en naturlig och ostörd miljö.

Inbjudna gäster från hela Sverige
fick bekanta sig med den unika
miljö som erbjuds på Rosersbergs
övningsfält.
15 olika räckesobjekt som är
permanent uppsatta samt för dagen
utställda räcken från olika tillverkare. Umgänge och erfarenhetsutbyte med andra besökare bidrog
ytterligare till att göra dagen uppskattad.
Stärkta av framgången siktar vi
på att Räckesdagen ska bli ett återkommande evenemang!
Berlex och Svevia i full färd med
att montera ett räckesobjekt inför
Räckesdagen.

Snöplogskador orsakar årligen stora kostnader
förutom att de skapar en osäker trafikmiljö.

Snölastprojektet
– nu verkställs det
Två snörika vintrar har kanske hjälpt till – nu ska testverksamheten av räcken och
deras förmåga att klara vinterväghållning bli verklighet!
Projektfinansieringen har lösts
och vi går vidare tillsammans med
Trafikverket för att bygga upp en
fungerande testverksamhet i Arjeplog. Rutiner, beskrivningar och
kriterier för utvärdering tas nu
fram formellt för att vara på plats
inför nästa vintersäsong.
Under sommaren kommer 3 st
olika ”standardräcken” att monteras och bli föremål för dokumentation och utvärdering när

vintersäsongen sedan är över. De
ska därefter fungera som referens
vid jämförelse med hur väl andra
räcken klarar snölaster och vinterväghållning. Innovativa konstruktioner som inte bara baseras på
”plåttjocklek” kommer att kunna
utvärderas på ett realistiskt och
objektivt sätt.
Verksamheten blir unik i sitt
slag och vid det senaste mötet
mellan parterna så kom dessutom
flera förslag upp på möjlig utvidgning och vidareutveckling inom
närliggande områden.
Vi har all anledning att följa det
spännande projektet och utvecklingen i kommande nummer av
Nyhetslänken.

Statiskt belastningsprov.
Kohlswabalken är en flexibel
räckesprofil.

Dynamiskt prov. Går det efterlika snö och kanske plogblad som trycker mot och
åker längs räckesprofilen?

Parallellt med de tester som
ska utföras i verklig miljö
pågår belastningsprov av välkända räckesprofiler hos SP i
Borås. Det främsta syftet är
att se om det genom prov i
lab-miljö går att förutsäga hur
ett räcke klarar verklig vinterväghållning. Det troliga svaret lär vi ha om något år.

CE-märkningen ett år senare
Det är snart ett år sedan
kravet på CE-märkning blev
verklighet. Hur har det gått?
Starten kan beskrivas som trevande,
dels är många upphandlingar påbörjade innan årsskiftet med de gamla
reglerna och dels är det nya frågeställningar som dyker upp på vägen som
ska lösas och/eller tolkas. ”Anstormningen” av räcken för CE-märkning
blev också tuff för de anmälda organen som haft svårt att hinna med.
Antalet CE-märkta skyddsanordningar hos medlemsföretagen har
dock växt stadigt i SVBRF’s förteckning och det börjar sätta sig hos beställare och marknad vad som gäller.
Den stora frågeställningen om ansvar
för de modifieringar av ett räcke som
görs för att anpassa detta till vägen
eller bron kvarstår. Testuppställning
och verkligt montage kan se väldigt
annorlunda ut...
Dialogen med Trafikverkets ansvariga om CE-märkningen och dess
hantering mellan parterna i en entreprenad fortsätter i lite långsam men
positiv anda.
Test av hörn ingår exempelvis inte
i CE-märkningen.

SVBRF’s utbildningar
Under vintern och våren genomförs ett antal utbildningar i SVBRF’s regi.
Aktuellt kursprogram kan laddas ner från hemsidan och där går det även
att anmäla sig vartefter kurserna läggs ut. Värt att notera är att praktikutbildningarna nu ligger samlade under 2 veckor. Vecka 12 samt 17 i Rosersberg. Linräcke praktik genomförs dock i Skövde den 17 april.
Vi hoppas också komma igång med en kurs speciellt anpassad för projektörer till våren.
Håll ögonen på www.svbrf.se för aktuell information

Projekt Räckestrategi
- nya grepp från Trafikverket
SVBRF har under hösten medverkat i referensgruppen i det projekt som
Trafikverket valt att kalla Räckestrategi. Ett nytt och spännande helhetsgrepp från beställaren.
Bland annat så finns en strävan att se till hela livscykelekonomin hos en
skyddsanordning, inte bara vad som är billigast vid inköpstillfället. En
målsättning som SVBRF ser mycket positivt på. Mycket annat föreslås
också i projektet som nu färdigställs som beslutsunderlag. Vi har ställt
några frågor till projektledaren Clas-Göran Rydén från Trafikverket för
att få reda på lite mer, men också vad som kan förväntas framöver.
Kan du kort redogöra för målet
med Räckesstrategiprojektet?
Sådana här frågor hanteras i tre steg:
1. Trafikverket måste först klara ut
vad vi vill, och göra vår egen önskelista.
2. Därefter ska Trafikverket prioritera
det som vi har råd med och som bedöms ge god effekt.
3. Därefter genomförs de prioriterade
åtgärderna där det går, alltså när man
kan få in de nya frågorna eller kraven
i en upphandling utan att den blir fördröjd.
Räckestrategin är den egna interna
önskelistan. Målet är att strategidokumentet ska vara så bra att våra interna
beslutsfattare kan besluta att genomföra många av förslagen, och att de
besluten känns rätt. Vi ska ju komma
ihåg att alla beslut om att prioritera en
viss verksamhet  medför att man gör
motsvarande mindre av något annat.

Varifrån kommer initiativet att dra
igång projektet?
Initiativet kom internt från våra egna
experter, som var missnöjda över att
framför allt tekniska frågeställningar
hanterades så olika i olika delar av
landet och i olika projekt. För nästan
två år sedan (vi var fortfarande i Vägverket då)  ordnade vi ett internt seminarium om räckesfrågorna. Seminariet visade att vi tillsammans kände till
många problem med räcken som berodde på att planering, projektering,
byggande, drift, eller reparation inte
utförts som vi egentligen visste att vi
borde. Resultatet av detta blev projektet att ta fram en strategi för väg- och
broräcken.
Hur tycker du att det gått med arbetet?
Den viktigaste uppgiften har varit att
samla fakta. Men i en stor organisa-
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tion är det inte alltid så lätt att samla
kunskap som är spridd på många olika
ställen. Den delen tog längre tid än jag
tänkte mig från början. Men när fakta
väl finns på bordet är det inte så svårt
att formulera förslag till ändrade arbetssätt eller direkta förbättringar.
Vad bedömer du är de största förändringarna vi kan förvänta oss?
Det är jättesvårt att förutsäga vilka
förändringar som kommer att märkas
i slutändan. Ett av förslagen vi presenterar går ut på att byta ut väg- och broräcken som inte uppfyller moderna
krav. Men det kommer i så fall att vara
ett omfattande arbete som inte går att
bedöma hur lång tid det skulle ta.
Krav på kompetens hos räckesmontörer (såväl nybygge som reparation)
är ett annat förslag som måste passera
den interna prioriteringsprocessen
innan det eventuellt kan dyka upp i ett
förfrågningsunderlag i framtiden.
När kommer man märka av de första åtgärderna som räckesleverantör - och som trafikant?
Svårt att sia om eftersom strategin
bara är första steget i trappan. Jag
hoppas så klart att vi kan dra nytta av
leverantörernas kompetens och kreativitet på ett bättre sätt i framtiden. Vi
har ju utvecklingsbehov framför oss.
Vi tackar Clas-Göran för hans medverkan och hoppas att projektet
snabbt kommer in i nästa fas där
förslagen tas upp till beslut som leder till konkreta åtgärder, till gagn
för både trafiksäkerhet och samhällsekonomi.

