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Trafikverkets förfrågningsunderlag
– dispenser från det mesta

Som synes är arbetet påbörjat
på den aktuella sträckan.
Två befintliga räcken med kända
egenskaper tas bort och ersätts med
något som inte är CE-märkt och
därmed oprövat.

Hur många dispenser kan man få i ett räckesprojekt och hur sent kan de utfärdas?
I ett försök att besvara dessa frågor tar vi en titt på
ett projekt som SVBRF engagerat sig i sedan slutet på 2019. Det gäller upphandling av räcken till
E18 genom Stockholm, från Stocksundsbron bort
mot trafikplats Arninge. En högtrafikerad väg i vårt      
TEN-T* vägnät.
Många medlemsföretag reagerade kraftigt då förfrågningsunderlaget kom ut. Reaktionerna kom sig
bland annat av att:
• det av formuleringarna redan var tydligt vilket
räcke som skulle upphandlas.
• räcket projekterats för att installeras felaktigt så
att korrekt funktion är utesluten.
• mängder av modifieringar och specialdesignade
räckeselement ingår.
• för motstående körfält finns inget räcke alls utan
endast sidan på ett L-stöd att förlita sig på.
• ett mycket högt krockvåld (ASI 1,9) accepteras
vid kollision motsvarande EU-standarden 1317.
• VGU-krav, som är obligatoriskt för Trafikverket,
uppfylls inte någonstans vad man kunde se.

Sett i ljuset av Vägsäkerhetslagen (2010:1362), som
ställer krav på väghållaren att vidta olika åtgärder
för att åstadkomma säkrare vägar ter det sig än mer
märkligt. Lagen trädde ikraft den 19 december 2010
och gäller för de vägar som ingår i TEN-T nätet. Väghållaren ska till exempel göra en trafiksäkerhetsanalys på ett tidigt stadium av vägbyggnadsprocessen.
Trafiksäkerhetsanalysen genomfördes också på det
aktuella projektet men bestod av ett förhandsbesked baserat på ”erfarenhetsvärden från tidigare
ombyggda liknande projekt i Stockholmsområdet”.               
För SVBRF är detta ett helt nytt och okänt förfarande
då det sedan början av 2000-talet är CE-märkningen
och de deklarerade egenskaperna som ska ge vägledning vad gäller val av räcke. Att använda erfarenhetsvärden skulle förmodligen kunna baseras på
att på något sätt analysera verkliga olyckor där den
projekterade räckeslösningen varit inblandad för att
se om olycksutgången varit acceptabel. Hur många
olyckor som skulle krävas för ett pålitligt underlag och vilka typer av fordon/hastigheter det skulle
handla om finns inte beskrivet. Att bara se till vilka
och hur många olyckor som inträffat säger naturligtvis inget om räckets funktion.

*Transeuropeiska transportnät (Eng. Trans-European Transport Networks, TEN-T)

Fortsätter på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida

Så, tillbaka till första ursprungsfrågan, hur många
dispenser kan man få? Ingen övre gräns verkar ha
angetts men i det beskrivna fallet blev det två som
SVBRF fått ta del av, fordonsinträngning (påkörande
fordon får köra in brostöd) och kapacitetsklass (ska
var H1, upphandlat N2, teoretiskt). Det skulle vara fler
sett till den projekterade lösningen!
Hur sent kan dispenserna utfärdas då? Trafikverkets
rutin säger att dispensansökan ska göras så tidigt som
möjligt, men det finns inget sista datum. Dispens kan
inte göras i efterhand. Ett förfrågningsunderlag som
går ut i november 2019 med de beskrivna bristerna
ovan och får en beviljad dispens i februari-20 efter
SVBRF påpekanden, är svårt att inte uppfatta som ”i
efterhand”.

En avslutande betraktelse.
Från Boverket har lämnats klart besked om att Trafikverket i egenskap av väghållare och byggherre tar
ansvaret för funktionen hos skyddsanordningarna
när de beslutar om egna modifieringar. Det kan vara
en stor lättnad för leverantören/tillverkaren av produkten, men knappast för den trafikant som vid en
olycka på E18 kolliderar med en modifierad anordning med högsta möjliga skaderisk, eller för den delen, brostödet som den inte skyddar mot.
SVBRF står för en säkrare trafikmiljö och tror på kunskap och ansvar som bästa åtgärd. Vi ger inte upp!

VGU nya utgåvan 2020:029
1 januari kom en ny utgåva av VGU som är det mest
centrala regelverket för utformning av räcken på statlig väg.
Några av de nyheter och förändringar som då presenterades är:
• H1 sidoräcken på motorväg och vissa mötesfria
• Diagram för krav räckeslängd vid hinder
• Tydligare krav på höjd och släthet vid GC-bana
• Krav på suicidskydd
• Tydligare vägledning vid val av kapacitetsklass.
• Förtydligande av minsta räckeslängder
• Räcke i och utanför tunnel, bättre och tydligare
krav
Med den eftersläpning som finns från projekteringen till byggstart så ser vi nog först nästa år de första räckesentreprenaderna enligt denna version. Lite
synd, för som konstaterats förut så förbättras VGU för
var utgåva och om regelverket bara följs så som det
är skrivet så är mycket vunnet!

Suicidskydd, eller ”hoppskydd” som de också
kallas finns i många utföranden. Sitter de ihop
med räcket ska kombinationen vara CE-märkt.
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Det aktuella broräcket som saknar navföljare och endast har plattjärn
som ståndare. Förutsättningarna för att kunna fungera fordonsåterhållande ens på mycket låg nivå är därmed borta.

Vad gäller för K-märkta broar och vägar?
Att det är CE-märkt som gäller för väg- och broräcken står väl klart för alla väghållare – eller?
En vanlig fråga är faktiskt om det ”måste vara CEmärkta räcken” och oftast bottnar den i en idé om att
det ska vara estetiskt och specialdesignat, för det är
väl inga problem att konstruera räcken?
Det finns två lägen när det inte krävs CE-märkta räcken med deklarerade fordonsåterhållande egenskaper:
• när det handlar om reparation då man kan ersätta
lika för lika, eller
• när det är ett K-märkt räcke som ska monteras
och då handlar det oftast om en bro

är lämpad att fungera fordonsåterhållande i modern
trafik. Detta är tyvärr inte ovanligt på kommunal nivå,
inte eller att man skapar nya räckeslösningar i tron att
det är huvudsakligen en estetisk fråga. Svårigheten är
alltså inte att konstruera ett räcke, utan att konstruera ett som uppfyller dagens krav som fordonsåterhållande med kända egenskaper, något som är lätt
att missa om man inte satt sig in i vad det faktiskt
innebär.
För kommunal väghållare gäller samma ansvar som
för statlig att skyddsanordningarna fungerar, att då
chansa och montera räcken som utsätter stadens invånare för en onödig trafiksäkerhetsrisk är bara dumt.

K-märkningen kräver i sin tur att inte bara bron, utan
även broräcket är K-märkt. Vem är det då som beslutar om K-märkning? SVBRF fick svar på frågan av
Boverket som är tydliga på den punkten.
”Det stämmer att det är länsstyrelsen och inte kommunen som kan förklara ett byggnadsverk ett byggnadsminne. Fråga om en byggnad bör förklaras för
byggnadsminne kan väckas av var och en genom ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ.
En kommun kan alltså inte fatta beslut enligt kulturminneslagen. En kommun kan däremot i detaljplanarbete enligt plan- och bygglagen fatta beslut om
varsamhetsbestämmelser gällande kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse.”
Orsaken till frågan är ett pågående projekt i Karlstad
med renovering av en äldre bro där man söker efterlikna en gammal räckeskonstruktion som absolut inte

Förutom att räcket inte är dimensionerat för
fordonstrafik så saknas sammankoppling med
det befintliga räcket som framgår av utdraget
från ritningen ovan. Akut risk för penetration
av påkörande fordon!

SVBRF NYHETSLÄNKEN - 2020 JUNI - SID 4

SVBRF utbildningar, nya grepp
Som så mycket annat detta coronaår så fick SVBRF ställa
in alla kurser som var planerade från mitten av mars och
framåt. Det ställer ju till problem för alla de som behöver kompetensbevis för sina arbetsuppgifter. Hittills
har detta lösts genom tillfällig dispens från Trafikverkets
sida och under tiden har arbete pågått för att finna en
lösning.
Den 17-18 juni var det så premiär för distansutbildning
i form av en Räckeskurs som genomfördes i en tillfällig
studio hos Studiefrämjandet i Västerås. En annorlunda
upplevelse men som nog får konstateras vara ett gott
alternativ till den vanliga fysiska kursen, speciellt som
deltagarna ändå kan interagera med kursledaren.
Närmast planeras för Teori 2 som är den uppdatering
som SVBRF auktoriserade räckesmontörer behöver efter
5 år när deras giltighetstid gått ut.
För praktikutbildningarna i räckesmontage finns dock
inget annat alternativ än en återgång till mer normala
förhållanden.
Planering för fler distanskurser pågår och kommer att
publiceras på vår hemsida efter sommaren.

Göran Fredriksson, kursledare för SVBRFs första
Räckeskurs på distans.

SVBRF och miljön

I förra numret av Nyhetslänken berättade vi om det arbete som inletts inom
branschen med att ta fram anpassade miljövarudeklarationer för räcken.
Allt sker i samarbete med programoperatören IVL Svenska Miljöinstitutet och börjar
nu närma sig ett första utkast. För att lyfta och informera i frågan finns nu en egen
flik på vår hemsida där man kan följa vad som händer.
Gruppen som arbetar med detta kan nås via Daniel Maglica,
daniel.maglica@bluesystems.se
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Sommarhälsning från Ordförande
Att vi har fått ett 2020 som inte liknar något annat år
har väl inte undgått någon. Förutom att hålla distans
till andra (Keep Distance – Keep Safe), har vi i större
utsträckning fått ”mötas” på nätet via Skype, Teams
och liknande. För en del är det kanske lite nytt men
flertalet har nog jobbat med detta under många år. Vi får nog se en
ökning av möten på nätet men det kommer även i framtiden att bli
fysiska möten. Det finns nog även framöver behov av traditionella sätt
att mötas. SVBRF har redan genomfört den första distanskursen och vi
får säker se det som ett bra komplement till de traditionella kurserna.
Som Svensk medborgare har man väl vant sig vid att det vanligen
finns lagar och regler för i stor sett allt som berör oss som individer.
Samma gäller även för myndigheter och kommuner. Om dessa inte
följer regelverket eller anser sig kunna bortse från det av ibland oklara
skäl händer normalt ingenting med avseende på påföljd. I bästa fall
kan det komma en varning eller kommentar. Vanliga individer får vid
motsvarande någon form av påföljd, som exempelvis böter, fängelse
eller en administrativ åtgärd som indraget tillstånd men även krav på
åtgärd med vitesföreläggande. I den verksamhet som flera av medlemmarna verkar i har vi kunnat lära oss vilka krav som ställs på oss och
det vi levererar och även de krav och påföljder som blir om vi ignorerar
regelverket. För kommunal och statlig verksamhet händer i praktiken
inte särskilt mycket, varav en del nog kan förklaras med Tjänstemannaansvarets avskaffande 1976. Förslag på nytt sådant finns men också
motstånd.
Vår marknad är infrastrukturen och kanske framför allt vägar. Byggandet är en viktig del av vårt samhälle och en väl fungerade infrastruktur
kan närmast beskrivas som samhällets artärer. Utan infrastruktur, inget
väl fungerande samhälle. Det verkar som att byggande av infrastruktur inte blivit alltför påverkat av den pågående pandemin vilket vi får
vara tacksamma för. Trafikverket har utfört en omfattande skanning
av i först hand vårt TEN-T vägnät och då bland annat fått hjälp med
att identifiera brister i vägutrustning. Det kan vara sammankopplingar
mellan olika räckessystem, räckesavslut med s.k. ”Fiskstjärtar” som kan
vålla stora skador även vid mycket låg fart samtidigt som räcket får
nedsatt funktion till följd av avsaknad av förankring. De genomförda
skanningarna ger nu väghållaren en värdefull hjälp i att kvantifiera
bristerna och sedan styra insatserna för en säkrare vägmiljö. Bra jobbat
Trafikverket!
Önskar alla en fin ledighet under sommaren.
Lennart Wahlund, Ordf.

Vi önskar alla en skön
och lugn sommar!

Vägutrustning
TRV 2020/51521
remissvar lämnat
Ett förslag till nya krav och råd
för dimensionering och utförande av permanent vägutrustning har varit ute på remiss. Det
är hög tid då dessa krav ersätter
Allmän teknisk beskrivning för
vägutrustning, Vägutrustning 94.
SVBRF har lämnat ett utförligt
remissvar och vi får se när det
slutliga dokumentet lämnar Trafikverket.
Två frågor som uppstod redan
kort efter att remissen kommit
ut, var dels hur den står i rangordning jämfört med de övriga
regelverk som finns, t ex VGU
och dels om bara väg omfattas
i dokumentet. Trafikverket har
då meddelat att ”Författningar,
skrifter, TSFS och TRVFS kommer högt i hierarkin sedan kommer Krav vägutrustning som är
ett TRV krav. Krav vägutrustning
och VGU har samma status.”
Trafikverkets svar på omfattningen var att det bara gäller
väg. Från branschens sida behövs dock mer klara linjer mellan väg och bro för att undvika
missförstånd. Helt enkelt var slutar ett räcke på en bro och blir
vägräcke? SVBRF strävar efter
att räcken ska behandlas som
kompletta
sammanhängande
system, från förankring till förankring, oavsett var de sitter.

