
Bilder med koppling till 
DEG-koder i AMA

För SVBRF hemsida



Räckestyper

Balkräcken
Linräcken (ej som broräcke)
Variant som slänträcke

Rörräcken Betongräcken, finns även platsgjutna
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DEG.1111

DEG.1112

DEG.1123

DEG.1124

DEG.1121



Räckestyper / skyddsanordningar

Krockdämpare Övergångar

Vägräckesändar Kopplingselement
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DEG.116

DEG.1131

DEG.16

DEG.16



Öppningsbara barriärer

TRV håller en förteckning över godkända produkter.
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DEG.118



Temporära räcken

STÅL BETONGStål & Betong
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SBSV auktoriserad montör ska leda montage av tillfällig längsgående skyddsanordning 
Utbildning krävs enligt TDOK 2018:0372, steg 2.3.
Rekommenderas för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) 
samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar 
på en vägarbetsplats. www.sbsv.se

OBS! Anges under avsnitt BCB.717
EJ DEG.73 = ej fordonsåterhållande

http://www.sbsv.se/


Något som kommit de senaste åren,
Underglidningsskydd för MC

Förkortas ofta MPS, 
Motorcycle Protection System
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DEG kod beroende på 
placering och räckestyp. 
Saknar egen kod



Räcken med tillsats eller 
kombinerade produkter
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DEG kod beroende
på placering och
räckestyp. Saknar
egen kod.



Räckesdelar. Dragstag
/mellanförankring

• Dragstagsförankring

Tar upp dragkrafter vid påkörning, den 
ersätter en vanlig förankring vid snäva radier 
t ex.

Traditionellt utförande, ingjutning i plåtform 8

DEG.115



”Dilfogar” på broräcken
Typ 1

Total rörelselängd
10 mm < < 30 mm

Typ 2

Total rörelselängd
30 mm < < 100 mm

Typ 3

Total rörelselängd
100 mm < < 200 mm

Vägverkets gamla standardutförande.

Mellanförankring
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DEG.1213



Räckesfyllnad på broräcken
SPJÄLGRIND, hindra 
människor från att falla igenom.

NÄTGRIND, hindrar 
dessutom större föremål.

STÄNKPLÅT,
Stoppar ”allt” från
att falla ner på
vägen under.

”Standardval”, varianter
med bullerskydd är
vanligt.
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DEG.12131

DEG.12132

DEG.12133



Räckesavslut/-inledning..
◼ ..ska utgöra förankring av räcket. Gäller 

även betongräcken som inte ”spikas”.
◼ ..kan vara utvinklad. Stor eller liten 

utvinkling = ej energiupptagande
◼ ..kan vara neddoppad = ej 

energiupptagande
◼ ..kan vara en energiupptagande räckesände

◼ ..kan vara en krockdämpare = energiupp-
tagande. 11

Stor

DEG.11321

Liten 11322

DEG.11323

DEG.116

DEG.1131



Räckesavslutning med 

liten utvinkling

Alternativet 0,4 m enligt VV’s gamla standard finns inte längre!

Förankringen ska utföras som en neddoppad räckesavslutning med 
längslutning ≤1:15. Efter väghållarens beslut kan 1:4 tillåtas med 
trafikriktningen på enkelriktad väg och på tvåfältsväg med VR< 80
och lågt trafikflöde
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DEG.11322
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DEG.11323



Räckesdelarnas funktion
• Dragstagsförankring

Utförande med rörspik vanligt nu
i olika varianter. 14

Originalet.

DEG.115



..å så här blev det.

Dragstag som förankring
och specialanpassning
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DEG.115


