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tider på 
mer än 
ett sätt

När pandemin slog till i början av 2020 så beslutade 
många stålverk att stänga masugnarna. Ett 70-tal ug-
nar  runt  hela  världen  stängdes då det  förmodades 
bli ett mindre behov av stål till industrin. Under hös-
ten 2020  startade endast  ett  20-tal  ugnar upp och 
stållagren  runt om  i  världen minskade mycket  fort. 
Under november/december 2020 blev det panik på 
marknaden och stålpriset rusade när det  inte fanns 
tillgång  till  råmaterial.  Priserna  på  stål  ökade med 
upp till 40 % under en månad. Sammantaget så har 
detta  fått  till  följd att slutprodukten har på kort  tid 
ökat med ca 40 till 50% som i dag inte går att reg-
lera mot kund/slutkund då avtal kan vara skrivna för 
mer än ett år sedan. Priset på den vanliga W-profilen, 
som används  i  räcken över hela världen, har  i  skri-
vande stund stigit med 70%  på ett år!

Så här beskrev en stålleverantör situationen den
1 juni: ”Prisuppgången fortsätter inom i stort sett alla 
produktgrupper. Detta  i  spåren av det starka efter-
frågeläget,  verkens  uppbokade  produktionskapaci-
tet, minskad import av material till EU samt stigande 
råvarupriser.”
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En mer konkret beskrivning av nuläget visar att i maj 
2020  var  stålpriset  430  EUR/ton,  nu  i  juni  var  det 
1300  EUR/ton.  Inneliggande  order  kan  helt  enkelt 
annulleras och det inträffar att man inte ens får pris 
för leveranser som lovas i kvartal 4. Till det kommer 
transportkostnaden.  Som ett  exempel har den gått 
från 3 000 EUR till 21 000 EUR för en container från 
Kina. Det är inte svårt att inse att lönsamhet snabbt 
övergår till förlustaffär. Index hänger heller inte med 
när förändringarna går så snabbt.

De senaste månaderna har marknadssituationen för stål och zink, som utgör den största
kostnaden för väg- och broräcken (runt 70% i ett vanligt W-profilräcke), upplevt kraftiga 
störningar på den globala marknaden. Prishöjningarna har varit både stora och frekventa, 
förutom svårigheter att få tag på material överhuvudtaget. Den snabba utvecklingen leder 
inte bara till försenade leveranser i planerade projekt, det medför ett akut behov motsva-
rande prisreglering hos leverantörer av räckesmaterial. En ren överlevnadsfråga för många 
företag.

Hur kommer pågående
och planerade infrastrukturprojekt 

att påverkas av prisrallyt på stål och andra 
insatsvaror? - förutom bristsituationen..

Det  finns  ett  stort  behov  att  Trafikverket  hanterar 
detta på ett bra sätt mot sina leverantörer för att inte 
orsaka en stor utslagning och kraftigt försenade in-
frastrukturprojekt.
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I ett gemensamt projekt mellan SVBRF, Trafikverket 
och verksamma besiktningsföretag håller en utbild-
ning på att växa fram som riktar sig till personer som 
ska  utföra  besiktningar  av  de  räckesentreprenader 
som,  i  första  hand,  Trafikverket  beställt.  Ett  tyvärr 
välkänt  faktum  i  räckesbranschen  sedan  länge  är 
att omfattning och kvalitet på de  räckesbesiktning-
ar som görs varierar stort, både inom landet liksom 
mellan enskilda personer och företag. Räcken på bro 
har traditionellt också ägnats betydligt mer omsorg 
än resten av räckessystemet längs vägen. Så får det 
givetvis  inte  vara med  en  säkerhetsprodukt  avsedd 
att minska skaderisk och rädda liv i olyckssituationer. 

Trafikverket  vill  självklart  säkerställa  att  de  fått  den 
anläggning de beställt och besiktningsföretagen be-
höver känna att deras personal har erforderligt kun-
skap för uppdragen som utförs i ett alltmer komplext 
sammanhang. Trafikanterna slutligen, som betalt det 
hela med  skattepengar,  har  rätt  till  en  säker  trafik-
miljö.

Utbildning
för besiktning
av räcken

Under  det  arbete  som  skett  hittills  med  att  bygga 
upp  utbildningen  har många  viktiga  och  svåra  frå-
geställningar  lyfts  fram  som  behöver  hanteras.  Ex-
empelvis i vilken utsträckning en besiktningsman ska 
”anmärka” på fel i projekteringen, som att det kan stå 
en belysningsstolpe  innanför  arbetsbredden på det 
aktuella räcket eller något så förödande för säkerhe-
ten, som penetrerande räckesavslut. Vid besiktning-
en är huvuduppgiften att inhämta dokumentationen 
för entreprenaden och kontrollera verkligt utförande 
mot dessa, inte granska trafiksäkerheten i utförandet. 
Men  vem kan  åka  hem  från  ett  uppdrag med gott 
samvete utan att ha påtalat briser som kan bli döds-
fällor?

SVBRF är glada att vara en del av detta viktiga och 
efterlängtade  arbete. Mer  information  kommer  un-
der året.

Under 2022 kan vi äntligen se fram emot en utbildning som riktar sig speciellt 
till de som besiktar räcken efter färdigställt montage!

Ovan: Så här ska det inte kunna bli om projekte-
ringen gjorts korrekt. En besiktningsavvikelse som 
är svår att hantera, förutsatt att utförandet överens-
stämmer med ritningarna.

T.v.:  En tämligen enkel avvikelse att notera vid en 
räckesbesiktning.

Foto: Jan Sandberg

Foto: Jan Sandberg
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Fordonsåterhållande räcken för 
GCM-banor – hur ska de se ut?
Frågan  är  inte  ny  utan  har  hängt  med  de  se-
naste    åren.  SVBRF  efterlyser  tydlighet  från  Tra-
fikverket  rörande  den  produkt  de  efterfrågar. 
Kapacitetsklass(er),  höjder,  eventuella  släthetskrav 
och  placering  är  några  saker  som  behöver  klarläg-
gas.  Finns  behov  av  att  utveckla  helt  nya  räckes-
produkter  är  marknadens  storlek  av  central  bety-
delse.  Är  efterfrågan  liten  blir  priset  orimligt  högt. 

De produkter  som  levererats hittills har  sett  väldigt 
olika  ut  och  frågan  om  CE-märkningens  vara  eller 
inte  vara  vid modifiering  (förhöjning)  av  ett  vanligt 
vägräcke, N2, till GCM-räcke har inte hanterats på ett 
bra sätt.

I många  fall  är  val av ett  räcke  i  kapacitetsklass H2 
något som skulle fungera väl då det finns befintliga 
produkter  att  tillgå  som  både  har  erforderlig  höjd 
och  är  CE-märkta.  Det  har  dock  hittills  varit  ytterst 
ovanligt  trots  att de kanske borde valts  till  följd  av 
branta slänter och höjdskillnader. Missar  i projekte-
ringen eller kostnadsskäl kan ligga bakom.
SVBRF och Trafikverket arbetar nu för att gemensamt 
finna en bra lösning på frågan, där även anmält or-
gan spelar en viktig  roll  som tolkare av standarden 
SS-EN 1317.

Räcken vid GCM-banor som ska fung-
era fordonsåterhållande och även 
som fallskydd finns i många utföran-
den. Konstruktionen har tillkommit 
på olika sätt när behov uppstått. 
Otillfredsställande både för leveran-
törerna och Trafikverket.
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SVBRF utbildning
Under  första  halvåret  har  SVBRF 
anpassat  utbildningarna  för  att 
bli av SVBRF auktoriserad räckes-
montör till de Coronarestriktioner 
som  funnits.  Glädjande  har  det 
också varit möjligt att genomföra 
dem som planerat. Dryga 30-talet 
personer har klarat av både Teori- 
och Praktik-delarna i utbildningen 
och  blir  ett  välkommet  tillskott  i 
yrkesgruppen.

Flera  Räckeskurser  som  riktar  sig 
mer  mot  projektörer,  arbetsled-
ning,  personal  i  räckesföretag, 
Trafikverkets  specialister, mfl, har 
också  genomförts.  Nu  i  form  av 
distanskurs  under  2  halvdagar. 
Fler  kurstillfällen  finns  under  2:a 
halvåret och klicka på ikonen med 
kursinformationen för detaljer.
För  information  om  kommande 
kurser  från  SVBRF  så  kan  du  an-
mäla ditt intresse till adm@svbrf.se.

Ovan: Deltagarna på årets praktik-
utbildning  för  lin-  och  slänträcke 
övar på att pressa hylsor på vajer-
ändar.  Görs  det  inte  rätt  kan  va-
jern gå av vid en påkörning.

T.v. Teoriavsnitten genomförs som 
distansutbildning,  där  SVBRF  an-
vänder sig av en studio för bästa 
kvalitet på ljud och bild.

Nytt från Trafikverket
Från 1 juni så gäller Trafikverkets änd-
ringar och tillägg till AMA Anläggning 20.

Rykande färskt från Trafikverket!
Krav råd vägutrustning publicerades 1/7.

Den publicerade versionen finns att hämta  i  Pu-
ben:
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-doku-
ment/b58f16bb-5118-4651-97ad-0661657141cf

TRVINFRA-00338 Krav Vägutrustning, version 1.0 
är en nyutgåva och ersätter nedanstående doku-
ment:
•  Vägutrustning 94 (VV Publikation 1993:61)
•  Rättelser och tillägg till ATB Vägutrustning 94 
meddelade via Vägutformning 94 

Kommentarer:
Dokumentet kan  inte gälla  som underlag  till  krav om 
det inte aktivt hänvisas till. Någon effekt i närtid efter 
sommaren  lär därför  inte bli synlig. Trafikverket kom-
mer stegvis att arbeta  in kraven  i kommande projekt, 
på samma sätt som att hänvisning alltid görs till Vägar 
och Gators Utformning, VGU, i projekten.

I en framtid så ska Krav Vägutrustning och VGU kunna 
fungera fint sida vid sida. VGU ska exempelvis hantera 
när räcke ska användas och vilka egenskaper som söks 
(både deklarerade i DoP samt Trafikverkets krav på pla-
cering, höjd,  släthet och  täthet).  I Krav Vägutrustning 
ska bärförmåga och stabilitet hanteras.
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SVBRF  produktförteckning med  neutrala  faktaupp-
gifter  om  de  skyddsanordningar  för  fordon  som 
medlemsföretagen erbjuder är både uppskattad och 
välanvänd.  Under  senare  år  har  fler  efterfrågande 
egenskaper  tillkommit  och  helt  nya  produkter  sett 
dagens  ljus. Ett arbete är därför startat  för att göra 
det enklare att finna det man söker genom en finare 
indelning och fler upplysningar om en produkts an-
vändningsområde. Det blir  även en  tydlig koppling 
till den AMA-kod som ska användas.

Produktförteckningen  i  ny  skepnad  planeras  vara 
klar  i månadsskiftet  augusti/september. Men  redan 
nu kan man få visuell hjälp att finna rätt AMA-kod till 
den skyddsanordning som valts genom denna länk 
https://svbrf.se/wp-content/uploads/2021/06/DEG-
koder-i-AMA.pdf. 
Bilderna är tagna från SVBRF Räckeskurs.

SVBRF kommer att  informera om den nya produkt-
förteckningen i flera sammanhang när den lanseras.

Nytt från SVBRF
Förbättrad produktförteckning på hemsidan med AMA-koppling

En gång  kunde  räcken  se  ut  lite  hur  som helst.  På 
senare år har utvecklingen gått snabbt med tillsatser, 
olika montagealternativ,  bullerskydd, mellanförank-
ringar, mm - förutom krav på CE-märkning förstås.
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Pontus har ordet
Oj, vilken start på 2021. För många av oss har arbetet flutit på trots tuffa 
restriktioner och många av de jag har kontakt med har inte haft en ned-
gång utan snarare tvärtom.

Redan under förra Nyhetslänken hade vi börjat känna av höjningar på 
materialpriser men att vi skulle nå de nivåer vi nu ser och bristerna på 
material runt om i världen samt problem med frakter och extrema frakt-
kostnader hade nog ingen av oss kunnat förutspå. 

De flesta  av oss misstänkte  kanske  att  effekterna  av pandemin  skulle 
dröja för vår bransch men just hur hårt de skulle komma att slå när vi 
fick känna av dem hade få av oss förutsätt. Nu är detta inte enbart ett 
problem för räckesbranschen utan kommer påverka oss även som kon-
sumenter på sikt.

Under våren har SVBRF’s arbete kretsat kring just materialpriser, mate-
rialbrist och utmaningar med upphandlingar och förfrågningsunderlag. 
Under april gick SVBRF tillsammans med SVMF ut i en pressrelease gäl-
lande utmaningarna med råvarupriser, vi har fortsatt våra diskussioner 
med Trafikverket kring vägsäkerhet och upphandlingar. Planeringen och 
utformningen av våra kommande utbildningar för besiktningsmän har 
tagit fart och detta ser vi som något mycket positivt. Det är trots allt för 
trafikanternas säkerhet våra medlemsföretag existerar. Vi gör vad vi kan 
för att bidra till nollvisionen. 

Om vi då återkopplar till starten av mina tankar. Vad kommer prishöj-
ningarna att göra för oss medlemmarna i SVBRF och för Bygg- & An-
läggningsbranschen  i  stort.  Vi  får  redan  indikationer  på  investeringar 
som skjuts upp då budgetarna inte kommer räcka och risken finns att 
detta slår mot oss under andra halvan 2021 och 2022. Vi får arbeta vi-
dare på bra lösningar och kanske samarbeta mellan beställare, totalen-
treprenörer och leverantörer ännu mer än vad vi gör idag för att tillsam-
mans komma igenom detta på ett bra sätt.

Önskar er en skön sommar!

Pontus Runesson, Ordförande

 


