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Inledning 
Slänträcken är avsedda för placering i innerslänt med nominell lutning 
1:3 och kollisionsprovas placerade i sådan slänt. De har en 
kapacitetsklass motsvarande N2 enligt SS-EN 1317-2 Vägutrustning – 
Skyddsanordningar – Del 2: Vägräcken – Klassificering, prestandakrav 
vid kollisionsprovning och provningsmetoder. För att särskilja 
slänträcken från räcken provade på plan mark används benämningen 
N2S för kapacitetsklassen där S står för slänt. 

Enligt Vägverkets beslut 2010-03-26 CE-märkning av räcken och andra 
skyddsanordningar, VV2010/11760A, omfattas slänträcken inte av krav 
på CE-märkning. 

Denna metodbeskrivning är strukturerad som SS-EN 1317-2:2010. 

För avsnitt som inte nämns i metodbeskrivningen används lydelsen i 
SS-EN 1317-2. 

I de fall särskilda provningar används för slänträcken är berörda avsnitt 
av SS-EN 1317-2 inarbetade i metodbeskrivningen med ändrad eller 
utökad lydelse. Om inget särskilt anges ersätter avsnitt i 
metodbeskrivningen hela motsvarande avsnitt med samma litterering 
och rubrik i SS-EN 1317-2, i övriga fall anges vilka ändringar, strykningar 
och tillägg som gäller. 

TRVMB 350 Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid 
kollisionsprovning och provningsmetoder ersätter VVMB 350 med 
samma titel. Huvudsakliga nyheter i denna version är att den bygger på 
2010 års utgåva av SS-EN 1317-2 vilket medför normalisering av 
arbetsbredd samt möjlighet till familjeprovning, dessutom har en 
begränsningslinje för bestämning av exit box ändrats. Skaderiskklass C 
har inte inarbetats. 

1 Omfattning 
Denna metodbeskrivning anger hur provning av vägräcken placerade i 
innerslänt, slänträcken, utförs. För utvärdering av provningsresultat 
används i huvudsak SS-EN 1317-1 och SS-EN 1317-2, se dock avsnitt 
5.8. 

2 Normativa hänvisningar 
Enligt SS-EN 1317-2 men med följande tillägg och strykningar: 

Tillägg 

SS-EN 1317-2:2010 Vägutrustning – Skyddsanordningar – Del 2: 
Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och 
provningsmetoder för vägräcken för fordon 

TRVKB 10 Obundna lager TRV 2011:083 TDOK 2011:265. 

Strykningar 

prEN 1317-6, Road restraint systems ― Pedestrian restraint systems ― 
Part 6: Pedestrian Parapets 
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3 Funktionskrav och funktionsklasser 

3.1 Allmänt 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 men Tabell 1 ersätts av: 

Tabell 1: Beskrivning av krockprov  

Prov Påkörnings-
hastighet 

km/h 

Påkörnings-
vinkel 
grader 

Fordonets 
totalmassa 

kg 

Typ av 
fordon 

 TB 11 

 TB 11/5 

100 

100 

20 

5 

900 

900 

personbil

personbil

 TB 32 110 20 1 500 personbil

3.2 Kapacitetsklasser 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 men Tabell 2 och följande text 
ersätts av: 

Tabell 2: Kapacitetsklasser 

Kapacitetsklasser Acceptansprovning 

Normal kapacitet, N2S TB 32, TB 11 och TB 11/5 

För utvärdering av ett slänträcke med kapacitetsklassen N2S utförs 
följande tre provningar 

a) en kapacitetsklassbestämmande provning med tung personbil enligt 
TB32 

b) en provning med ett 900 kg fordon enligt TB11 för att verifiera 
säkerheten för ett lätt fordon 

c) en provning med ett 900 kg fordon med flack vinkel enligt TB 11/5 
för att dels verifiera förmåga att hålla tillbaka ett avkörande fordon 
som följer släntytan dels säkerheten för ett sådant fordon. 

3.3 Skaderisk 

Enligt SS-EN 1317-2 med följande ändring: 

Skaderiskklass C tillämpas inte. 

4 Kriterier för krockprovning 

4.1 Allmänt 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 men Tabell 6 ersätts av: 
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Tabell 6: Provningsparametrar för räcken 

Kapacitets-
klass 

Parametrar 

 Beteende 
hos räcke 

och fordon

Skaderisk-
klass  

ASI-THIV 
 

Deformation  
av fordon 

(VCDI) 

Deformation 
av vägräcke

N2S TB32 + 
TB11 + 
TB11/5 

TB32 + 
TB11 + 

TB11/5 a) 

TB32 + 
TB11 + 
TB11/5 

TB32 

Observera att det inte finns något acceptanskrav för VCDI 

a) Skaderiskklassen bestäms av det största värdet från 
provningarna, alla resultat inkluderas i rapporten enligt Annex A

4.3 Testfordonets beteende 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 med följande ändring: 

Linjen 6 i Figur 2 följer beläggningskanten i Figur 350-1, inte räckets 
trafiksida. 

4.7 Tester för systemprovade räcken (Räckesfamiljer) 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 med följande tillägg sist i stycke 1: 

För familjemedlem med ståndaravstånd som överstiger förälderns med 
mer än 20 % utförs även prov TB11/5. 

5 Provningsmetoder 

5.1 Provningsplats 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 med följande tillägg: 

Räcket ska vid provningen placeras i slänt med lutning 1:3, se 
Figur 350-1. Släntytan samt angränsande 0,25 m plan yta (stödremsa) 
ska vara obelagd. 

Materialet i slänten ska intill 0,8 m djup räknat från släntkrönets nivå 
bestå av bärlagergrus som uppfyller krav för sorteringen 0/31,5 eller 
0/45 enligt TRVKB 10 Obundna lager avsnitt 7.1. Materialet ska läggas 
ut i 0,2 m tjocka horisontella lager och packas med 100 kg vibratorplatta, 
4 överfarter, eller med motsvarande packningsinsats.  
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Figur 350-1 Placering av räcke vid provning i slänt med lutning 1:3 

5.3 Vägräcken 

5.3.2 Montering 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 med följande tillägg: 

Räcket ska vid provningen placeras 0,75 m ut från släntkrön i slänt med 
lutning 1:3, se Figur 350-1. Räcket ska monteras enligt tillverkarens 
monteringsanvisningar. 

5.3.3 Krockpunktens läge 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 med följande tillägg: 

Vid krockprov TB 11/5 ska riktvärdet för träffpunktens läge vara 1/4 av 
ståndaravståndet efter räckesståndare i trafikens riktning. 

5.4  Noggrannhet och tillåten avvikelse för påkörningshastigheter 
och påkörningsvinkel 

5.4.2  Fordonets påkörningsvinkel 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 med följande ändring och tillägg: 

Ändring, första meningen ersätts med:  

Fordonets påkörningsvinkel mäts längs fordonets inkörningsbana 
omedelbart innan något hjul lämnar belagd yta. 

Tillägg 

Vid krockprov TB 11/5 får avvikelsen för påkörningsvinkeln vara: – 0,5° 
/ + 0,5°. 

5.4.3  Kombinerad tillåten avvikelse för hastighet och vinkel 

Lika med text enligt SS-EN 1317-2 med följande tillägg: 

Vid krockprov TB 11/5 begränsas inte kombination av hastighet och 
vinkel. 
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