
SVBRF är registrerad hos ID06 AB som kom-
petensregistrator och montörer, med minst 
ett års praktisk erfarenhet, som godkänts i 
det teoretiska provet samt genomgått någon 
av de praktiska montageutbildningarna blir 
registrerad som ”Auktoriserad montör”. 

Auktorisationen är personlig och där framgår 
vilken, eller vilka typer av skyddsanordningar 
som omfattas. 

Auktorisationen är giltig i 5 år sedan krävs 
en uppdatering. Kursen heter Teori 2 och 
genomförs på ½-dag. Nya tankar kring trafik-
säkerhet, nya regelverk och produkter samt 
aktuella krav på vägutformning gås då igen-
om för att säkerställa att kunskaperna hålls 
aktuella. Samtliga auktorisationer förlängs 
därefter i ytterligare 5 år.

För att montera skyddsanordningar för fordon 
(räcken, krockdämpare, vägräckesändar, över-
gångar) kräver Trafikverket ett kompetensbevis. 
Ett berättigat krav då de är viktiga säkerhets-
produkter som ska rädda liv längs våra vägar! 
En felaktigt monterad eller placerad skydds-
anordning utgör istället en olycksrisk och ger en 
falsk känsla av säkerhet. 
Såväl antalet varianter på skyddsanordnigar,  
liksom kraven på korrekt utfört montage har 

också ökat under senare år vilket lett till att bran-
schen tidigt såg det som mycket viktigt att ta 
fram en anpassad utbildning för ”räckesmontörer”. 
Inte minst lagkravet på CE-märkningen med till-
hörande montageanvisningar för den aktuella 
skyddsanordningen har tydliggjort behovet av 
kompetent personal. 
Branschens mål och Trafikverkets krav är minst 
en auktoriserad montör med kompetensbevis 
per arbetslag.

Förteckning över auktoriserade montörer kan 
beställas av SVBRF.

Använd auktoriserade montörer när det är 
dags för montage av dina skyddsanordningar!

VI VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIK-
MILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR.

Den teoretiska utbildningen tar 2-dagar 
och avslutas med ett kunskapsprov (krav 
minst 70% rätt).

De praktiska montagekurserna varierar i 
längd beroende på vilken typ av skydds-
anordning det är:
Broräcken 2 dagar
Balkräcken och rörräcken 1 dag
Lin- ocg slänträcken 1 dag
Krockdämpare och vägräckesändar ½ dag
Betongräcken ½ dag

Räckesobjekt för de praktiska övningarna 
har byggts upp på Rosersbergs övnings-
fält i närheten av Arlanda.
Endast lin- och slänträcke praktik genom-
förs i Skövde där räckesobjekt finns 
monterade för dessa typer av skydds-
anordningar.

Teori och praktik

SVBRF Auktoriserad Montör – vad är det?

UTFÖRANDEKRAV 

Den som ansvarar för arbetsledning och tillsyn ska

• vara tillgänglig under montagearbetet

• ha dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk            

erfarenhet avseende material, utförande och kontroll 

av skyddsanordningar motsvarande Svenska Väg- och        

Broräckesföreningen (SVBRF), auktoriserad räckesmontör

• ha kännedom om den aktuella anordningens uppbyggnad  

och funktion.
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