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SÄKRARE
TRAFIKMILJÖ
STOCKHOLM

FÖR TRAFIKANTER OCH VÄGARBETARE

Arrangörer
SENASTE
NYTT!
Det är nu klart med en uppföljning till den uppskattade räckeskonferens som genomfördes
2017 i Borlänge. Det sker i Stockholm den 11
december!
Konferensens inriktning utvidgas denna gång
till att omfatta säkerheten även för de som, liksom räckesmontörer, arbetar på vägen. Vi samarbetar därmed inom ännu ett område med
Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV. En bredare samverkan
mellan de aktörer som konkret kan påverka
utvecklingen mot en säkrare trafikmiljö behövs
för att lyckas vända trenden med ökande antal
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Trafikverkets Generaldirektör, Lena Erixon,
invigningstalar.

döda och allvarligt skadade i trafiken. Gensvaret från Trafikverket till vårt initiativ är mycket
positivt och speciellt glädjande är att GD Lena
Erixon också kommer att inviga konferensen.
Programmet är under utformning. Med uppdaterade regelverk på gång, nya forskningsrön samt
nyheter inom säkerheten för gång- och cykeltrafiken törs vi lova en intressant och lärorik dag.
Mer information kommer publiceras efterhand
på respektive förenings hemsida, så håll ett öga
där och reservera den 11 december i era kalendrar.

Nya utgåvor på gång av APV krav och VGU
SVBRF har i början av året lämnat remissvar
inför kommande utgåva av TRVK Vägars och
gators utformning, mer känd som VGU. Revideringen är en del av det omfattande arbete som
Trafikverket gör inom projektet ”Anpassat regelverk”. Den nya utgåvan blir i flera delar och
innehåller en del nyheter inom räckesområdet,
bl a ett förslag till diagram för att lättare kunna
finna de räckeslängder som krävs vid broar och
fasta hinder. VGU har förbättrats stadigt de senaste gångerna den givits ut och förhoppning är
att trenden ska hålla i sig. Nya VGU sägs vara
på gång för utgivning nu under sommaren, bara
att hålla ögonen öppna.
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Felaktigt utförda
skarvar. Två av flera
exempel, från E18,
Barkarby i maj 2019.

Svår skada på broräcke som kräver god
kunskap vid reparation för att återställa.

SVBRF utbildningar och kommande krav på räckesreparatörer
Samtliga räckesutbildningar under första halvåret är nu genomförda, totalt 18 st med bra deltagarantal. Därutöver har ytterligare
3 st kurser beställts av företag
och myndigheter.
En nyhet var Räckeskursen som
genomfördes i Umeå. Något som
visade sig lyckat då den blev
överbokad och vi såg många
deltagare från både från väghållarmyndigheten och konsultbranschen.
Sammantaget så lovar det gott
då räckeskunskap är en nyckel,
både till en lyckad entreprenad
och ett trafiksäkert slutresultat.

Remiss på gång
av AMA anläggning 20

Kompetenskrav vid räckesreparationer
– äntligen på gång!?
SVBRF har vid upprepade tillfällen framfört till Trafikverket att det är minst lika viktigt att den som leder
arbetet med att reparera räcken efter en skada har
samma krav på kunskaper som vid nyuppsättning. Det
är tyvärr inte svårt att finna felaktigt eller undermåligt
utförda räckesreparationer och med den variantflora
som idag finns längs våra vägar ökar risken för misstag avsevärt. Vi har nu fått tydliga indikationer från Trafikverket på att kravet på teoretisk och praktisk räckeskunskap motsvarande SVBRF auktoriserad montör
även kommer att gälla räckesreparationer. För trafiksäkerhetens skull hoppas vi att kravet nu träder i kraft så
snart som möjligt.

Det är ovanligt många nya utgåvor av olika regelverk och
publikationer på väg mer eller mindre parallellt och AMA
Anläggning 17 sällar sig till den skaran.
En remissutgåva av det som ska bli AMA Anläggning 20 är
nära förestående. Ursprungligen skulle den komma i mitten
på maj men är något försenad i dagsläget.
Texterna i AMA ger ju hjälp att formulera beskrivande texter
vid upphandling av exempelvis en utförandeentreprenad och
är därmed viktiga för branschen.
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APV*-praktik, steg 2.3,
kravutbildning från Trafikverket

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

2014 startade SVBRF en utbildning benämnd APV-praktik
för de som ska ställa ut temporära skyddsanordningar vid
vägarbetsplatser. Sedan något år har utbildningen lämnats
över till Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV. Utbildningen som nu heter ”APV Praktik,
Steg 2.3 utbildning. Temporära skyddsanordningar” är
det enda rena utbildningskrav som numera ställs från Trafikverket. I övrigt gäller kompetenskrav som ska kunna styrkas
på annat sätt.

Deltagarna på APV-praktik, steg
2.3, under teoridelen som sedan
följs av praktiska moment och ett
avslutande kunskapsprov.

Kravet på utbildning kom under 2018 i TDOK 2018:0372,
APV Kompetens i upphandlad verksamhet, som ett resultat
bl a av den stora mängd avvikelser på längsgående skyddsanordningar som uppdagas vid kontroll av vägarbetsplatser
(runt 70%). En viktig nyhet i regelverket är att ansvarig montör även ska utförda ett intyg efter genomfört montage av en
temporär barriär.

*APV = Arbete På Väg

Gradvis kommer kravet nu in i förfrågningsunderlagen, så
missa inte att skaffa utbildningen i tid, se aktuella kursdatum
och platser på www.sbsv.se
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Projekt ”korta barriärlängder” hos SBSV

Standardserien inom SS-EN 1317 har en del brister som
blir mer och mer tydliga alltefter som tiden går. Ett svårt
dilemma är att det inte finns testade barriärer som passar i trånga trafikmiljöer där utrymme eller fysiska förutsättningar saknas att placera en 1317-testad barriär på korrekt
sätt. Man tvingas använda en barriär på ett sätt som den
absolut inte är testad för. Därmed är kollisions- och skyddsegenskaperna inte kända. Ett vanligt problem är till exempel att man vill skapa en inhägnad för arbetsområdet och
barriärer med en sådan geometrisk utformning saknas.
En metodbeskrivning för att testa kortare barriärer och barriärer med andra geometriska former finns framme sedan
en tid. Arbetet beställdes ursprungligen av Trafikverket,
men man har sedan valt att inte gå vidare med underlaget för att genomföra verifierande tester och revideringar
till en slutlig version av metodbeskrivningen. En glädjande
nyhet som presenterades under På Väg mässan var därför
att SBSV tillsammans med ett antal framsynta kommuner
kommer att ta projektet i mål. Finansieringen är på plats
och tillsammans med en viktig avsiktsförklaring skapas
en framtida marknad där denna typ av skyddsanordningarna efterfrågas. Under 2021 är planen att de nya testade
skyddsanordningarna ska finnas att tillgå och stå i vår trafikmiljö. Sverige kan därmed bli först i världen med detta.

Upphandlingen
av räcken förbifart
Stockholm
– revidering av
räckeskrav!
Förbifart Stockholm är Sveriges största och antagligen
mest betydelsefulla projekt
inom vägområdet.
Redan tidigt anmärkte
SVBRF på att räckesutformningen var baserad på ett
mycket föråldrat underlag
och att det utgör en allvarlig
trafiksäkerhetsmässig brist
på en så högtrafikerad väg
som E4 genom vårt mest
tätbefolkade område.
Under våren utkom nytt förfrågningsunderlag i projektet
där man avsåg upphandla
betongelement med räckesfunktion, utan att dessa skulle
vara CE-märkta!
Reaktionen blev stark från
SVBRF medlemmar. Ansvariga kontaktades och en skrivelse formulerades i ärendet.

Exempel på det stora behovet av nya typer av testade barriärer
är inte svåra att finna. Speciellt i tätortsmiljö.

Efter viss skriftväxling och
dialog har nu Trafikverket
tagit till sig synpunkterna.
Ett reviderat förfrågningsunderlag är på väg ut där testade och CE-märkta skyddsanordningar efterfrågas.
Mycket glädjande och en
eloge till ansvariga inom Trafikverket för klokt och snabbt
agerande, något som kommer framtida trafikanter och
boende till godo i form av en
säkrare trafikmiljö.
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Limegult färgtema i vägarbetsområden var ett förslag
som visades tydligt i entrén
och rönte stor uppskattning.

På Väg
mässaN

Ett viktigt inslag på mässan
är ”barriärtorget” där testade
och tillåtna skyddsanordningar visas i en omfattning
som annars inte är vanlig. Ett
branschinitiativ för att sprida
kunskap så att de används
på ett säkert sätt.

För två år sedan blev det
en nystart för en mässa
som Vägverket en gång
låg bakom och då kallades
”Skruvardagarna”.
Arrangemanget har varit
saknat och SBSV beslutade att försöka dra igång
något liknande igen.
För 2 år sedan kom så På Väg mässan på
Elmia. En lyckad start blev det, som fick en uppföljning i mars i år och denna gång var både
SVBRF och Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, SVMF med som arrangörer.

Aktörerna i trafiksäkerhetsbranschen behöver ett forum att visa upp produkter och tjänster liksom att kunna presentera och ta del
av nyheter som presenteras på seminariedelen under de två dagar mässan är öppen.

Besökarantalet ökade rejält och allmänt kunde
konstateras att mässan är här för att stanna.

Vi ser redan fram emot nästa På Väg mässa
2021!
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Sommarhälsning från Ordförande
Äntligen känns det som en mer normal start på
sommaren. Inte tokvarmt, inte en massa regn
(även om vi skulle behöva mycket av den varan) utan mer normala variationer men ändå rätt
hyggligt.
Det gångna halvåret har ändå bjudit på lite nytt
för de som jobbar med vägutrustning. Mässan i
Jönköping, ”På Väg”, blev en bra start på året för
många. Med flera branschföreningar som medarrangörer skapas givetvis bättre förutsättningar.
Tyvärr kunde inte Trafikverket medverka på det
sätt som var tänkt, men vi får hoppas på nya tag
till nästa gång.
Förbifart Stockholm, ett gigantiskt projekt med
svenska mått mätt, är sedan några år igång och
nu börjar man se stora delar av det som finns
ovan mark. Det mesta kommer ju att gå i tunnel. Dock börjar olyckskorparna redan tala om
stora förseningar på flera år. Framtiden får väl
visa hur det blir med den saken. Några världsmästare i snabbyggen lär vi knappast bli. För de
som av olika skäl inte klarar av att färdas i tunnel så långa sträckor, lär väl det ”gamla ytnätet”
finnas kvar, även om det troligen sker mot höjda
avgifter. Ett inbyggt problem med projekt som
sträcker sig över lång tid är bland annat att de
styrande dokument som tillämpas till vissa delar
kan hinna bli föråldrade innan projektet är klart.

Det skulle kunna medföra att ”föråldrade system”
byggs in i en ny anläggning.
För tiden framför oss finns en del nytt. Vägutrustning i form av räcken och barriärer som skall provas enligt standarden 1317 kommer ofta även
till användning för att ingå som skydd vid vägarbetsplatser. Det fungerar många gånger helt
tillfredställande men det är inte ovanligt att man
behöver betydligt kortare längder än de som systemen testats med. Det projekt som nu drivs av
systerföreningen SBSV är därför mycket intressant och viktigt för att skapa säkra arbetsplatser
utefter våra vägar.
Ett av den projekt som kommer att prägla mycket av tiden efter den efterlängtade sommarledigheten blir den planerade Räckeskonferensen i
Stockholm i december. Där kommer vi att samarbeta SBSV. Samarbete är en av förutsättningarna för att framgångsrikt få olycksutvecklingen
att åter gå åt rätt håll. Förra årets trend måste
brytas!
Det räcker inte med att utbilda montörer och projektörer, vi måste även i större utsträckning få
med de som är projektledare och motsvarande
på såväl nybyggen som drift- och underhåll.
Önskar alla en riktigt skön sommar!
Lennart Wahlund, Ord.

Vi önskar alla en skön och varm sommar!

