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SVBRF och
Trafikutskottet
Vägen till målet?!

I december träffade representanter för
SVBRF och SVMF* tre riksdagsledamöter
som sitter i Trafikutskottet.
Trafikutskottet har en central roll inom trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och har stora möjligheter att initiera välbehövliga åtgärder. En riksdagsledamot kan även ställa frågor till ansvarig
minister inom området som måste besvaras.
SVBRF har under lång tid i skilda
forum och på olika sätt framfört synpunkter och förslag till
Trafikverket för att försöka få till
stånd förändringar till det bättre.
Resultatet har hittills varit magert och därav behovet att finna nya vägar som ger resultat.
Den interna kompetensförsörjningen inom vägutrustning och, konstigt nog, bättre efterlevnad
av Trafikverkets eget regelverket är fortsatt centrala frågor för branschen. Vilken myndighet ansvarar egentligen för trafiksäkerheten? Det visar
sig att svaret inte är självklart. På toppen av detta
kom Transportstyrelsens besked att de kommunala byggnadsnämnderna är tillsynsmyndighet
som ska se till att skyddsanordningarnas tekniska egenskapskrav uppfylls, något som nämnderna både var och är, omedvetna om. Det visar
på ett system som inte fungerar vilket är extra
allvarligt då det handlar om säkerhet och rädda
människoliv.

Någon presskonferens blev det inte, men lite övning
inför framtiden kan komma till pass.

I mitten har vi från Trafikutskottet Teres Lindberg (S)
och till höger om henne Anders Åkesson (C)
Till vänster, från SVMF, Per-Erik Eriksson och Magnus
Karlsson och till höger Göran Fredriksson och Pontus
Runesson, Företrädare respektive Ordförande i
SVBRF.
Under riksdagsbesöket
fick vi även ett möte med
Jimmy Ståhl (SD) som
står i mitten denna gång.
Även han i trafikutskottet.

Vi blev både väl emottagna och lyssnade på av
riksdagsledamöterna. Inträffar inget oförutsett
så kan vi se fram emot ett seminarium om autonoma fordon, vägmarkeringar och skyddsanordningar samt en fråga till infrastrukturministern om klarläggande av ansvar och organisation
inom de myndigheter som arbetar med trafiksäkerhet.
*Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen
Fakta:
Utskotten förbereder besluten
Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är
där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När
ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla
riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I
varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som
en ”miniriksdag”, vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.
Trafikutskottet har ansvar för olika frågor om kommunikationer. Det handlar om biltrafik och vägar,
cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och
flygtrafik, sjöfart, post och it. I detta ingår hur arbetet med trafiksäkerheten utförs.
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SVBRF bidrar till trafiksäkerheten globalt
Sedan några år samarbetar SVBRF med Irländska Trafikverket i en kravutbildning för projektörer och ansvariga för
väghållning. Nu är vi stolta över att ha bidragit till beslut om
anläggandet av den första mötesfria 2+1 vägen i Kanada!
Mail från Mark Wilson:

”Yesterday was the official announcement of our 2+1 pilot project. I
would like to thank you for all your help to get us this far. I appreciate
the time you took to visit with me and the time you took to meet online
with our committee. I am sure I will be asking you more questions but
for now I wanted to express my thanks for all your help. Tack sä mycket.”
Mark Wilson presenterar projektet.

https://www.nugget.ca/news/highway-11-site-of-pilot-project

Delvis omslutande skyddsanordning, 90 grader
Maximal rörelsebredd vid
prov P31 alternativt P51.

MBTTM-21

Temporära räcken
för trånga trafikmiljöer

Skyddsanordningens insida,
närmaste del mot arbetsyta.
3 sidor i denna geometri.

Trafiksida

Arbetsyta

Brytpunkt för längsgående och
tvärgående skydd.
Rörelsebredd, definierad av
den största förflyttningen av
anordningen vid kollisionsprovet.
Mäts från anordningens insida,
tvärgående.
Maximal förflyttning av skyddsanordningen vid kollisionsprovet

Kollisionsriktning vid prov, 90 grader

MB TTM-21 är arbetsnamnet på en ny metodbeskrivning för test och klassificering av
korta barriärlängder, vid lägre hastigheter
och i udda geometrier.
Metodbeskrivningen är framtagen av Sveriges
Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser,
SBSV. Projektet har drivits med stöd av 7 kommuner, föreningen SAK*, Skyltfonden och även
Exempel på ett av de kollisionsprov som ingår i meskett i samarbete med Trafikverket.
todbeskrivningen. Ett stort steg för ökad säkerhet på
Totalt under projektets gång har 11 st kollisionsvägarbetsplatser när man kan börja använda ”Cityprov genomförts. Avsikten med kollisionsproven
barriärer”, som har blivit det populära samlingsnamhar varit att utvärdera den fordonsåterhållande
net på dessa skyddsanordningar.
funktionen vid lägre hastigheter än de som används vid tester enligt SS-EN 1317-2 samt med
Med MB TTM-21 kommer väghållare och artyngre fordon och avvikande geometrier jämfört
betsgivare att kunna specificera krav och uppmed den gängse raka uppställningen. Val av forhandla skyddsanordningar som är testade för att
donsvikt och geometri har gjorts för att bättre
hantera avvikande geometriska förhållanden på
avspegla verklig trafikmiljö av idag. 1317-testavägarbetsplatsen. De är avsedda att fungera forde barriärer är vanligt förkommande som temdonsåterhållande vid hastigheter på 30 alternaporära skyddsanordningar i tätort och vid trånga
tivt 50 km/h.
trafikmiljöer. Under sådana förutsättningar är
MB TTM-21 har genomgått en remissrunda och
det ofta omöjligt att montera barriärerna korligger nu hos Trafikverket för granskning i avsikt
rekt. Resultatet blir ibland en falsk, ibland rent
att införlivas i regelverket och bli implementerad
av sämre, skyddsfunktion än om ingen barriär
under 2022. Testade skyddsanordningar börjar
hade använts.
redan se dagens ljus!
Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder. Arbetsnamn: MB TTM-21 Mer information kan fås via www.sbsv.se
Trafiksida

1/2 L

L, projicerad bredd

* Säkerhet vid Arbete på Kommunala gator
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Upphandling – en ”långkörare” med varianter
Förfrågningsunderlag, FU,
med brister av olika slag
dyker upp med regelbundenhet.
Några exempel från den senaste tiden är en noggrant
angiven form på betongräcket som styr upphandlingen till ett visst fabrikat,
arkitektritade ”fantasiräcken” utan CE-märkning eller
krav på partiell målning som
plötsligt dyker upp.
Partiell målning var ett extra
korrosionsskydd som förr
var vanligt på nederdelen av en ingjuten eller
undergjuten broräckesståndare.
Direktkontakt med betongen och övergångszonen mellan luft och betongyta ökade korrosionsrisken. Enkelt uttryckt lades då några lager
färg utanpå varmförzinkningen för att kompensera, något som medförde en fördyring och
längre leveranstid. Med dagens utförande av infästningen i kantbalken med rostfri skruvgrupp
och en luftspalt mellan kantbalk och fotplåt är
detta helt onödigt, se foto.
Varför efterfrågas då partiell målning i ett antal
FU när det inte behövts? Svaret ligger nog tyvärr
i okunskap och kopiering av tidigare underlag
utan eftertanke.
W-profilen – en klassiker i många varianter!
Numera finns det ett stort antal utföranden på
räcken med navföljare liknande den klassiska
W-profilen, inte minst i kapacitetsklass, som kan
variera från N1 till H4. Att då allmänt fråga på
reparationskostnad för W-profilräcke utan att

I TRVINFRA 00227 framgår att krav på öppen
spalt mellan betong och fotplåt är 50 ± 20 mm.
Partiell målning av stolparnas nederdel, som
syns på bilden med ljusare färg, behövs inte.
specificera vilken typ och egenskapskrav blir en
omöjlig gissningslek.
En god och säker arbetsmiljö är eftersträvansvärt och givetvis något som SVBRF stöder. På
senare tid har i anbudshandlingarna införts
krav på ljudisolering av bullrande maskiner så
att de uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Inte så konstigt, men tyvärr praktiskt ogenomförbart på en hålslagare för räckessättning. Mycket tid och ibland irritation åtgår till
att reda ut dessa missförstånd och oklarheter.
Botemedlet är i första hand kunskap och dialog
med tillverkare/leverantörer när man är osäker.
SVBRF hjälper gärna till med råd och att förmedla kontakter.
Det var länge sedan
W-profil var detsamma
som Vägverkets ”standardräcke” kapacitetsklass
N2.
Bilden tagen på en mässa
2016 visar 4 st olika Wprofilräcken med kapacitetsklasserna H1 och H2
och skilda egenskaper
även i övrigt. Idag finns
många fler varianter!
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Dagens besiktningsmän har ingen lätt
uppgift. På bilden från ombyggnaden
av E4 Ljungby, syns 5 olika räcken om
man räknar utförande med räckesfyllnad och mitträcket i betong.
Korrekt underlag behövs för samtliga,
inklusive övergångar och sammankopplingar. Stor arbetsinsats på en
kort sträcka.
Foto: Jan Sandberg

Utbildning för besiktningsmän

Arbetet med att ta fram en utbildning för personer som ska besikta färdigt montage av skyddsanordningar, som beskrevs i Nyhetslänken i
juni, har pågått under året. Förhoppningen var
att ha hunnit längre men det visade sig vara
väl optimistiskt. Att hösten är högsäsong inom
räckesbranschen har spelat in men det har också
uppkommit flera kniviga frågeställningar under

arbetets gång som behöver vara hanterade nöjaktigt innan en utbildning drar i gång. Man kan
konstatera att vara besiktningsman är en grannlaga och mycket viktig uppgift!
Gruppen jobbar vidare med bibehållet mål att
under nästa år ha en utbildning på plats. Att den
behövs råder det inget tvivel om.

Nytt från Transportstyrelsen
och Trafikverket

SVBRF har under året lämnat remissvar både på TSF 2021-1, förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet samt Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor
(byggregler). Viktiga föreskrifter att bevaka båda två. Vi bör kunna förvänta oss att se dem utgivna
i början av 2022 om nu inget oförutsett händer.
Från Trafikverket har den 1 september utkommit 2 regelverk i version 2.0:
>TRVINFRA-00227 Version 2.0, Bro och broliknande konstruktion, Byggande
>TRVINFRA-00338 Version 2.0, Krav Vägutrustning
Båda regelverken har fått en utgåva med både krav- och rådstexter.
En efterlängtad åtgärd som underlättar för läsaren/användaren.
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Ordförande har ordet

Nu lackar det åter mot jul och det är ganska precis ett år sedan jag
skrev i Nyhetslänken för första gången. 2021 har kommit och passerat och vi har som förutspått behövt leva med restriktionerna
under större delen av året med ett litet avbrott under hösten. När
jag skriver detta är Omikron på frammarsch över planeten och
med lite tur är det sista vågen vi ser framför oss.
SVBRF har under året fortsatt med digitala utbildningar och ser
nu fram emot att få delvis hålla utbildningar fysiskt. Styrelsen har
sammanträtt ett antal gånger och alla dessa digitalt, det finns fortfarande delar av styrelsen jag inte träffat fysiskt och det är lite
märkligt. Planeringen för Årsmötet den 17-18 mars i Örebro pågår
och vi håller tummarna för att den skall gå att genomföra men det
är långt ifrån säkert som läget är när detta skrivs.
Föreningen fortsätter oförtrutet sitt arbete med att utbilda, upplysa och hantera upphandlingar som vi anser inte når upp till ställda
krav eller snedvrider konkurrensen. Vi uppvaktar både beställare,
politiker och beslutsfattare för att ge vår syn på läget kring säkerheten på landets vägar. Det är därför vi bildats och därför vi
fortfarande har ett syfte.
Så med detta önskar jag en God Jul och ett Gott Nytt År samt påminner om att hålla avstånd, denna gång främst i jultrafiken.

Pontus Runesson, Ordförande

Vårens Räckesutbildningar

På praktikutbildningen får man
även lära sig praktiska knep som
underlättar vid t ex räckesreparation.

SVBRF kursprogram för våren 2022 är klart.
Klicka på miniatyren t.h. så länkas du vidare till
kursprogrammet.
Det är en blandning av distans- och fysiska
kurser som ska motsvara de krav som Trafikverket ställer på projektörer och
montörer, både vid nymontage
och reparation.

