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Efter ett inledningstal av Generaldirektör Lena 
Erixon på Trafikverket, fortsatte dagen med ett 
väl komponerat program fram till den avslutande 
frågestunden med föredragshållarna som da-
gens moderator Johan Granlund höll i. 

Några av föredragen står det om i detta num-
mer av Nyhetslänken och nedan ett axplock av 
några andra intressanta noteringar:
 
- En enkät visar en dramatisk ökning av olyckor 
med passerande trafik vid arbetsplatser, från 
47%, 2009 till 91 % 2019.
- Nya utgåvor av både VGU och APVK i början 
av 2020. Gemensamt för båda är att gående och 
cyklister får en mer framskjuten plats.
- En norsk undersökning som visade att 3 % av 
trafikanterna som hade sett ett vägmärke upp-
fattade budskapet på motsatt sätt.
- Kapacitetsklass H2 klarar inte att hålla tillbaka 
en modern långfärdsbuss visar datasimuleringar.
- Från Irland visades ett enkelt och billigt sätt att 
hålla räckesstolpen på plats på branta slänter 
vid räckessättning.

Lena Erixon, General-
direktör Trafikverket, 
öppningstalar på kon-
ferensen.

Med intressanta talare, högaktuella ämnen och över 
150 deltagare kan man med fog säga att denna första 
branschgemensamma konferens som SVBRF och SBSV 
ordnade tillsammans blev en stor framgång!

- Lagar och regler är kanske det störst hindret 
för att komma igång i större skala med autono-
ma fordon.

Var man där och vill friska upp minnet eller om 
man inte hade möjlighet, så går det nu att se de 
olika presentationerna på 
https://vimeopro.com/user39127447/sakrare-
trafikmiljo-2019

Prof. Vittorio Giavotto från Milano beskriver vad som hän-
der när en stor långfärdsbuss kolliderar med ett räcke i  
kapacitetsklass H2 respektive ett i H3 som istället kan 
hålla kvar bussen på bron eller vägen.



Julklappar från Trafikverket x 2!
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I AMA Anläggning finns sedan flera år tillbaka en 
text med ett tydligt angivet kunskapskrav på per-
sonal som monterar räcken och andra skydds-
anordningar för fordon, där står:

”Den som ansvarar för arbetsledning och 
tillsyn ska
- vara tillgänglig under montagearbetet
- ha dokumenterade teoretiska kunskaper 
och praktisk erfarenhet avseende materi-
al, utförande och kontroll av skyddsanord-
ningar motsvarande Svenska Väg- och 
Broräckesföreningen (SVBRF), auktori-
serad räckesmontör
- ha kännedom om den aktuella anord-
ningens uppbyggnad och funktion.”

SVBRF har länge strävat efter att det ska vara 
minst samma krav på personal som reparerar 
räcken. En felaktig reparation kan resultera i en 
rent trafikfarlig skyddsanordning, det kan räcka 
med att fel skruv används! Glädjande så täpper 
nu Trafikverket till denna lucka i kunskapskra-
ven. Magnus Ljungberg som är Nationell sam-
ordnare vägutrustning, Underhåll, Vägsystem, 
Tillstånd väg, säger:
”Med start vid upphandlingarna av BAS-kontrak-
ten 2020, inför Trafikverket krav vid räckesrepa-
rationer. Kravet innebär att minst en person på 
plats ska ha dokumenterade praktiska och teo-
retiska kunskaper motsvarande SVBRFs aukto-
riserad räckesmontör.”

No.2 - Beslut att åtgärda 
penetrerande räckesändar

No.1 - Kunskapskrav på 
räckesreparatörer

Nyligen kom även den andra glädjande nyhe-
ten från Trafikverket, nu (äntligen) åtgärdas de     
trafikfarliga tvära räckesavsluten med fiskstjärtar 
och liknande. 
Det handlar huvudsakligen om våra Europavä-
gar och man har via en ny metod med laserscan-
ning kunnat identifiera ca 500 st penetrerande 
räckesavslut på nationella vägar som ska åtgär-
das under 2020. 

Effekten av en räckesbalk som går rätt igenom fordonet 
är hårresande.

Avbrott på W-profilräcke med fiskstjärtar åt båda håll, 
förödande för trafiksäkerheten och räckesfunktionen!

Förutom den direkta dödsfaran av att få in räck-
esbalk i fordonet, ger en fiskstjärt eller ändböj 
heller inte den förankring som behövs för att 
räcket ska fungera. Den fordonsåterhållande ef-
fekten försvinner eller blir undermålig på en lång 
sträcka efter avslutet.
Ett tydligt budskap som behöver gå ut till alla i 
Sverige att denna typ av räckesavslut inte ska 
användas. 
Har det svenska vägnätet nu sett den sista ny-
uppsättningen?!

Deltagare under SVBRF praktik-
utbildning för balk- och rörräcken.



Transportstyrelsens regerings-
uppdrag för säkrare vägarbete 
+ föreskrift för vägsäkerhet
Vi väntar med spänning på hur Transportstyrelsen ska utföra de 
viktiga uppdrag som de nu har, dels handlar det om ett 
Regeringsuppdrag – Säkerhetshöjande åtgärder för 
arbetande på och vid väg 
Här är många olika myndigheter, företag och organisationer med 
och bidrar, vilket är bra för slutrapport ska lämnas i augusti 2020. 
En i sammanhanget kort tid. Ett viktigt arbete således som också 
innebär en sällsynt bra möjlighet att få gehör för de förslag som 
finns till säkerhetshöjande åtgärder. Från SVBRF är vi givetvis en-
gagerade och har ni förslag så skicka in dem via vårt kontaktfor-
mulär på hemsidan http://svbrf.se/kontakt/ så ser vi till att de förs 
vidare till Transportstyrelsen. Vänta inte för tiden är kort!
Den andra delen som kommer att beröra räckesbranschen i stor 
utsträckning är TSFS 2021-XX (nummer ej klart) om tekniska 
egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor 
(byggregler)
En remiss ska komma ut under april 2020 och efter att ha bearbe-
tat svaren beräknas förskriften träda i kraft i början 2021. 
Högintressanta punkter här är bl a:
• Dimensionerande laster för vägutrustning
• Val av kapacitetsklasser för vägräcken
• Krav på avslutningar och anslutningar av räcken
• Krav på vägräckes längd

En viktig remiss för SVBRF!

SVBRF NYHETSLÄNKEN  -  2019 DEC  -  SID 3

EPD för räcken
På SVBRF årsmöte i april 
informerade Åsa Lind-
gren från Trafikverket om 
EPD https://ibu-epd.com/
en/epd-programme/ och 
hur Trafikverket hanterar 
denna fråga nu kan man 
se på denna länk https://
trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/miljo---for-dig-
i-branschen/energi-och-
klimat/klimatkrav/
Miljövarudeklarationer ef-
terfrågas redan i dag i de 
upphandl ingsunderlag 
som kommer ut. Miljöva-
rudeklarationen ska vara 
tredjepartsgranskad och 
där ska materialets/varans 
klimatpåverkan framgå. 
I dagsläget gäller det kon-
struktionsstålet i väg- och 
broräcken men det kom-
mer att utvidgas med ti-
den. 
SVBRF har en grupp som 
arbetar med frågan och ett 
gott råd är att delta i arbe-
tet om man har produkter 
berörs av av EPD.

Kursprogrammet våren 2020
I november utkom planenligt det nya kursprogrammet med 
både räckeskurser och utbildningar för att bli SVBRF auk-
toriserad montör. 
Det genomförs på många platser 
i Sverige, en nyhet är den räck-
eskurs som genomförs i Linkö-
ping den 13 februari. Då vi hål-
ler till hos VTI kommer det även 
att ingå ett kort studiebesök på 
deras krocklabb. Det är där man 
testar om räckena uppfyller kra-
ven i standardserien 1317 genom att utföra fysiska kollisonsprov 
med olika fordon, samt många andra typer av tester förstås.
Se artikeln ovan med de kommande kunskapskraven även för 
personal som reparerar påkörda och skadade skyddsanordningar.>länk till SVBRFs kurser

https://svbrf.se/kurser/
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God Jul och
Gott Nytt År
tillönskas alla läsare

Ännu ett år snart till ända och åter 
en Jul där de flesta slipper ta fram 
snöskyffel och skidor.
2019 har för oss som jobbar för 

att förbättra säkerheten för trafikanter och de 
som har vägen som arbetsplats, d.v.s. yrkes-
chaufförer och de som jobbar med att på det ena 
eller andra sättet göra vägarna bättre, varit ett 
år där många problem lyfts upp och debatteras. 
Mycket behövligt! 
Det aggressiva körsätt som alltför ofta visas upp 
måste stävjas. Då är nog inte Trafikverkets med-
icin, d.v.s. hastighetsnedsättning och fartkame-
ror, det som kan göra ”underverk”. Det behövs 
en allmän trafikövervakning som är värd nam-
net. Det skrivs nog mer som fler poliser i trafiken, 
inte minst för att komma åt dåligt/felaktigt bete-
ende i trafiken. 0-visionens mål är inte så nära 
som vi önskar. Vi vet, bland annat från den just 
avslutade Konferensen, att skyltar och vägmär-
ken, som trafikanten inte ganska omgående får 
en bekräftelse på som relevant, mycket snabbt 
faller i glömska framkom i en presentation från 
Vegvesendet i Norge. Att som det sker på många 
vägar idag, även motorvägar med mittseparering 
och en geometri för 110 – 120 km/h, sätta ner 
hastigheten till 70 eller 80 km/h, bidrar inte heller 
till något större förtroende för väghållaren, och 
definitivt inte till efterlevnad av skyltad hastighet.

Den konferens som nyligen genomförts innehöll 
många intressanta föredrag. 
Stort Tack alla Trafikverkare, företrädare för 
Transportyreslen, Arbetsmiljöverket, Föreningen 
Håll Nollan, och inte att förglömma, fina presen-
tationer från Italien och Irland. 
Programmet hölls ihop av en duktig och enga-
gerad moderator, Johan Granlund, som fick allt 
att fungera som planerat. Tack Johan! Det finns 
goda skäl att anta att det blir fler konferenser av 
det här slaget. 
Det finns nog många som med spänning och in-
tresse ser fram mot början på nästa år då den 
nya utgåvan av VGU kommer. Även andra do-
kument och krav är på gång, se mer i detta blad.  
I Nyhetslänken från december 2018 tog vi upp 
de livsfarliga räckesavsluten typ ”fiskstjärt” och 
liknande. Nu har Trafikverket fått ett verktyg för 
att kunna identifiera dessa och även beslutat 
om åtgärd. Berömvärt! Jag hoppas att man inte 
glömmer de avslut av nämnda sort som sitter 
nedströms färdriktningen. De kan också behöva 
lite handpåläggning för att få en tillfredsställande 
funktion på räcket som helhet. Något som tyvärr 
alltför ofta glöms bort.

Önskar Alla en 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Lennart Wahlund, Ordf.

Julhälsning från Ordförande 


