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TAU KROCKDÄMPARE TILL SNABBUSSHÅLLPLATSER PÅ Rv 49, AXVALLA TPL. 
 

Trafikplatsen på väg 49 mellan Skara och Skövde har vid Axvalla travbana försetts med snabb-
busshållplatser i båda riktningar i samband med den entreprenad som PEAB genomfört under 2009. 
För att skydda de väntande och avstigande bussresenärerna har Vägverket beställt en skyddsbarriär i 
betong, och för att skydda bilisterna för betongbarriärerna har de försetts med krockdämpare. I detta 
fall är det krockdämpare av typ TAU 100 P. Det betyder att de är dimensionerade för 100 km/h enligt 
standarden SS-EN 1317-3. Krockdämparna levererades färdigmonterade på prefabricerade betong-
fundament och placerades ut ett par dagar innan montering av betongbarriärerna från S:t Eriks Betong 
påbörjades.    
”Allt montage har fungerat perfekt…” säger PEAB’s platschef Fredrik Widman.  
 
 

     
Väg 49 har mellan Axvall och Skara fått ett ordentligt lyft.           Vägmitt har försetts med ett högt stängsel för att förhindra                 
                 spring över vägen. 

 
Även trafikplatsen vid Landvetter Centrum på Rv 40 utanför Göteborg, där Veidekke Entreprenad AB 
utför en ombyggnadsentreprenad, har fått liknande krockdämpare i hastighetsklass 110 km/h för två 
busshållplatser. Där är busshållplatserna placerade på av- respektive påfartsramp. Även där skyddar 
man bussresenärerna med betongbarriärer från S:t Eriks Betong. 
 
Samtliga krockdämpare typ TAU är godtagna av Vägverket för användning på det nationella vägnätet 
samt numera även CE-märkta enligt standarden SS-EN 1317-3. 
I likhet med övriga krockdämpare trycks TAU ihop som ett teleskop vid påkörning. För att återställa 
krockdämparen efter en påkörning dras den ut till sin ursprungliga längd och skadade delar byts ut 
och krockdämparen är åter klar för nya räddningsuppgifter. TAU krockdämpare är således mycket 
snabb och enkel att återställa.  
 
Mer om TAU krockdämpare finns i vårt NYHETSBREV 1:2009 som kan hämtas på www.rsse.se. Du 
kan också kontakta oss på info@rsse.se eller per telefon för mer information. 
Välkommen till www.rsse.se  Där finns även information om övriga produkter som vi jobbar med och 
de företag vi representerar. 
Vill du ha vårt Nyhetsbrev i fortsättningen, gå in på www.rsse.se och anmäl dig.  
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