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SBSV föreningsmöte på distans 2022-01-24 

PROGRAM 

Digitalt möte 

Allmänt. 
Thomas Wuopio och Göran Fredriksson sitter tillsammans och håller i mötet. 

Inloggning till mötet fr 08.45. Mötet startar 09.00. 

Under dagen: De olika utskotten presenterar sig och de projekt som pågår eller är genomförda. 
Raster läggs in vid lämpliga tillfällen under för- och eftermiddag. 

11.15 – 12.00 Presentation av Anna Johansson Jacques från Trafikverket. 

Lunch 12.00-12.45 

12.50 -  13.40 Presentation av Sonja Forward, Projektet Nationell statistik, inkl efterföljande                 
 diskussion om hur vi kan gå vidare.   

14.35 Avslutning med frågor från deltagarna 

Prel. 15.00 Dagen avslutas. 

Program 
Inledning 

09.00  Start. TW hälsar välkommen och går igenom programmet. Deltagarna får presentera 
 sig. GF upprättar deltagarlista. 

09.10 TW ger kort beskrivning av vad som skett inom SBSV under 2021 samt tankar inför 
 2022. Budget. Ny organisation. Problemområden och möjligheter. 

Från 09.25 Presentationer av de olika utskotten och pågående projekt 

  

Utskott    Sammankallande 

09:25 5 min. 

Regelverk, statliga och kommunala  Anders Jacklin 
Hanterar: Löpande ärenden inkomna från medlemmar. Remisser från myndigheter. 

Pågående projekt:  

• Nytt regelverk från TRV 2022 
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09:30 30 min 

Kompetens/utbildning/certifiering Ulf Rosander 
Hanterar: Frågor om Utbildnings- och kompetenskrav. Läroplaner 

Pågående projekt:  

• Gemensamma utbildningsbenämningar för ID06 – projektets fortsättning utreds 
• Kvalitetssäkring av SBSV utbildare inom APV – sammankallande Ulf Rosander 
• SBSV Läroplan – sammankallande Ulf Rosander 
• Analys frågeutfall kontra verkliga avvikelser vid APK – sammankallande Anncatrin Elversson 
• Certifieringsfrågor. Föreslår och konstruerar frågor som kan användas av TRV i 

certifieringsprov. - sammankallande Björn Hedén 

 

10:00 15 min. 

Temporära Skyddsanordningar Göran Fredriksson 
Hanterar: Löpande ärenden/frågor från medlemmar, användare och myndigheter som rör 
skyddsanordningar. 

Pågående projekt:  

• SBSV produktförteckning på hemsidan – Sammankallande Göran Fredriksson 
• Mall för montageanvisningar. Ta fram en förstasida med bestämt innehåll och struktur som 

ett första steg mot branschgemensam uppbyggnad av montageanvisningar för temporära 
skyddsanordningar. Sammankallande Thomas Wuopio/Björn Hedén 

• SS 7750-1 Oskyddade trafikanter, ny standard att bevaka och informera om –  
    Sammankallande Ulf Rosander 

 

10:15 15 min. 
Avslutade Projekt: 

• MB TTM-21 metodbeskrivning för test och klassificering av skyddsanordningar för trånga 
trafikmiljöer. Avslutat fas 1. GF presentera huvuddragen 
 

10:30 15 min. FIKARAST 
 

10:45  15 min. 

Praktisk Vägarbetsutmärkning/APK  Anncatrin Elversson 
Hanterar: Frågor om regelverk, tillämpning, kontrollverksamhet och TA samt TMA relaterade frågor 

Arbetsplatskontroller, APK – sammankallande Björn Hedén 
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Pågående projekt: 

• - TMA ärenden 
 Arbetsgrupp bildad för hantering av aktuella frågeställningar/oklarheter.  
   - Sammankallande Anncatrin Elversson 

 

11:00 15 min. 

Ny teknik    Thomas Wuopio 
Hanterar: Framtida lösningar med autonoma fordon, uppkopplade vägarbetsplatser, mm 

Pågående projekt:  

• ITS vid vägarbeten, inkl VMS-krav – Sammankallande Thomas Wuopio 

 

11:15 30 + 15 min. 

Presentation av Nordic Way. Anna Johansson Jacques, Trafikverket. 
NordicWay 3 är ett samverkansprojekt där vägmyndigheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark 
tillsammans med ett 30-tal aktörer arbetar för att utveckla och implementera C-ITS tjänster. 
Tjänsterna kopplar bl.a. till Trafiksignaler, Geostaket, Utryckningsfordon och Vägarbeten. Projektet 
behandlar både teknik, affärsmodeller och ekosystem och är en del av ett större Europeiskt 
samarbete genom C-Roads. Presentation kommer framför allt att beröra de delar som rör 
Vägarbeten. 

 
Avslutas med ca 15 min diskussion om möjligheter till förbättrad säkerhet med ny tekning och 
innovationer. 

 

12:00 55 min. LUNCH 
 

13:00 25 + 5 min. 

Presentation av projektet: Samverkan för ökad säkerhet och 
framkomlighet vid vägarbetsplatser. Nyttiggörande av tillgänglig 
tillbuds- och olycksstatistik. Sonja Forward, VTI 
Det övergripande målet för projektet var säkrare och tryggare vägarbetsplatser för både vägarbetare 
och trafikanter. Projektet fokuserade främst på två projektmål. Det första var att bidra till ett ökat 
samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen (byggherre, projektör, entreprenör och medlemmar i 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond m.fl.) avseende tillbuds- och olyckshantering. Det andra var 
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att ta fram gemensamma rekommendationer för en långsiktig och hållbar förändring av tillbuds- och 
olyckshanteringen. 

 
Avslutas med ca 5 min frågestund.  

13:30 15 min. 

Hur kan branschen samla in pålitlig statistik? 
Debatt/diskussion om hur vi kan gå vidare och samla statistik om incidenter och olyckor relaterade 
till ett pågående vägarbete. Utan pålitligt underlag tas inga alternativt felaktiga beslut. 

 

 

13:45 15 min. 

Arbetsmiljö APV   Anna Boode Cernerud 
Hanterar: BAS-P, kompetensutveckling och samarbete. Utformning av utbildning. APV hänsyn i tidigt 
skede. Erfarenhetsåterföring 

Pågående projekt:  

• Samverkan med Håll Nollan 
• Arbetsmiljöverkets regelverk relaterat till APV 

 

14:00 20 min. 

Kommunikation   Urban Nordengren 
Hanterar: Upplägg för SBSVs kommunikation för att se till så medlemmar och externa intressenter får 
ta del av branschföreningens arbete, liksom möjlighet att ge respons och föra dialog. 

Pågående projekt:  

• Förbättra extern och intern kommunikation från och till SBSV. Arbetsgrupp under bildande.  
   – Sammankallande Urban Nordengren 

 

14:20 15 min. Bensträckare/Fikarast 

 

14:35 20 min Diskussioner, frågor och avslut på dagen 

15:00 FÖRENINGSMÖTET AVSLUTAS (prel.) 


