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Gestaltning – allenarådande
vid upphandling?
Snyggt tycker nog de flesta, men finns det verkligen bara ett
enda räcke på marknaden som uppfyller gestaltningskraven?

Ska fult eller snyggt avgöra en upphandling på förhand?
Och vem bestämmer vad som är snyggt?
Ett faktum är att en upphandling av räcke för flera
miljoner kan vara avgjord på förhand, bara beroende på gestaltning. Synonymer till gestalta är enligt
SAOL, forma eller dana. Ordet har alltså inget med
trafiksäkerhet eller framkomlighet att göra men har
visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för att styra
en upphandling.
Vid en nyligen avslutad större upphandling ifrågasatte SVBRF användandet av gestaltningskrav som de facto omintetgör konkurrerande anbud. Det svar vi fick inleddes på följande sätt:
”Gestaltningskravet är ett av flera krav som samtliga
ska vara uppfyllda. En upphandlande myndighet har
stor frihet att bestämma vilka krav den vill ställa i en
upphandling.”
Hur stämmer detta med vad Trafikverket beskriver
på sin hemsida eller i olika styrande dokument? Ett
nyligen utgivet dokument* heter ”Trafikverkets arbete med strategiska offentliga inköp”. Där finns några
viktiga och lovvärda punkter uppräknade vilka kan
förväntas avspegla både betydelsen och användandet av just gestaltningskrav i förfrågningsunderlaget
till de presumtiva anbudsgivarna.
En kort analys med kommentarer till punkterna (blå
text) i dokumentet kan vara på sin plats för att se var
gestaltningen kommer in som en del av en framgångsrik strategi vid upphandling av Trafikverket.

”Goda affärer innebär att myndigheter inom ramen
för regelverket:
• tillgodoser verksamheternas och samhällets behov
genom att ställa och följa upp krav på kvalitet där
högsta möjliga värde för medborgare och näringsliv
står i fokus
- Trafiksäkerhet och framkomlighet har med säkerhet betydligt större värde än räckesgestaltning för
medborgare och näringsliv.

•tillgodoser behoven till lägsta möjliga totalkostnad,
vilket innebär att hänsyn tas till livscykelkostnaden så
långt som möjligt
- Gestaltningskrav kan eliminera all konkurrens i en
upphandling och någon LCC-analys har SVBRF ännu
inte fått ta del av som motivering till ett visst utseende.
• tar ansvar för en miljömässigt och socialt hållbar
utveckling när upphandlingens art motiverar detta
- Finns ingen som helst koppling till detta.
• beaktar möjligheterna att ta tillvara nya och innovativa lösningar som möter verksamheternas behov
och standardiserar/industrialiserar lösningar som visat sig vara effektiva
- Att upphandla exakt samma sak gång efter annan
baserat på utseende kan omöjligen befrämja innovativa lösningar. Möjligen sker en standardisering, men
då baserad på utseende och inte effektivitet.
Fortsätter på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida

•skapar förutsättningar för samverkan med leverantörer
- Ja, förutsättningarna förenklas, det finns bara en   
leverantör att samverka med.
• tillvaratar och vårdar konkurrensen och bidrar till
ökad produktivitet på de aktuella leverantörsmarknaderna
- Kommentarer överflödiga….
• följer upp åtgärder och agerande med avseende på
effekt som grund för ständiga förbättringar
- SVBRF tar gärna del av en uppföljning där gestaltningskrav på räcken visar sig utgöra grund för ständiga förbättringar.
• över tid och i dialog med marknadens aktörer
(3.3.7) höjer ambitionsnivån för projekt-och effektmål, för ständigt bättre affärer som leder till att korta
och långsiktiga mål uppnås.”
- Dialogen med SVBRF har bestått av ett hårdnackat
försvar av det ursprungliga kravet, någon höjning
av ambitionsnivån mot något mål har inte gått att
skönja.

aSVBRF står för fri och öppen konkurrens 		
enligt gällande lagar och regler.
aSVBRF har inget emot gestaltningskrav som
samspelar med trafiksäkerheten och ger
möjlighet till fler leverantörer att få sitt anbud
antaget.
aTrafikverket måste klargöra i vilken 			
utsträckning gestaltningskrav ska få styra
upphandlingar av räcken. Idag säger man
en sak men verkligheten blir alltför ofta en helt
annan!
Till slut, vem är det nu som vet vad som är snyggt?
Efter att ha konstaterat att skönhetsrådet som tidigare fanns verkar ha upplösts, är slutsatsen dessa två:
Gestaltningsansvarig Gestaltningsansvarig hos
konsulten (landskapsarkitekt,

arkitekt eller likvärdig kompetens).

Gestaltningsspecialist 	Specialiststöd på beställarsidan (landskapsarkitekt,

arkitekt eller likvärdig kompetens).
Hämtat från Trafikverkets definitioner.

För trafikanten är det nog inte lätt att överhuvudtaget lägga märke till någon skillnad på dessa betongelement.
Vid gestaltning däremot, kan det vara helt avgörande och bara ett som duger. Märkligt.
Fotnot:
I Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets rapport ”Statistik om offentlig upphandling 2017” framgår att de tre största
upphandlande myndigheterna i Sverige är, i storleksordning, Stockholms läns landsting, SLL, Trafikverket och Migrationsverket.
*Dokumenttitel:
Trafikverkets arbete med strategiska offentliga inköp
Författare: Jan-Olof Andersson, Anders Andersson, Anette Dahlman, Åsa Fransson, Jonas Melén, Roger Rang, Katarina Slunga
och Ulrika Selderman.
Dokumentdatum:2020-05-25.   Ärendenummer: TRV2020/58109 Version:1.0      
Kontaktperson: Jan-Olof Andersson

Nya kursprogrammet
SVBRF kursprogram för våren 2021 är klart och innehåller föga förvånade en betydande andel distanskurser.
För att underlätta för deltagarna har de delats upp
på halvdagar.
Praktikutbildningar som kräver fysisk närvaro sker till
största delen utomhus och för de tillfällen då man
ändå är inomhus vidtas åtgärder enligt FoHMs
rekommendationer.
>Ladda ned
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Vem ska se till att regelverket
för räcken följs?!
En till synes enkel och viktig fråga som borde vara
självklar, men faktum är att det nu i december 2020
inte är klarlagt!  Det handlar om vilken instans som
har ansvaret för att utöva tillsyn och ge ett utlåtande
om huruvida vägen utformats säkert för trafikanterna
utifrån ställda egenskapskrav med avseende på ”säkerhet vid användning”.
Denna artikel knyter an till juninumret av Nyhetslänken då vi beskrev hur illa projektering och upphandling av ”mitträcken” hanterats på E18 från Stocksundsbron mot Arninge. Eftersom avstegen mot
regelverket (VGU) är så påtagliga borde ju någon
instans observera detta och kräva åtgärder som säkerställer förväntad trafiksäkerhet.
Transportstyrelsen, TS, är ju tillsynsmyndighet och som
de själv uttrycker det: ”Transportstyrelsen är, enligt
3 § vägsäkerhetsförordningen (2010:1367), tillsynsmyndighet enligt vägsäkerhetslagen (2010:1362).”
Saken är klar – men icke. TS klargjorde att det är de
kommunala byggnadsnämnderna som ska utöva
denna tillsyn, även om det är statlig väg.
De berörda byggnadsnämnderna slog dock ifrån sig,
bl a med hänvisning till att räcken inte är bygglovspliktiga.

Bildtext:
Trafikanterna på den aktuella
sträckan på E18 har nu fått ett Lstöd sammanfört med ett nedsänkt
betongräcke som mittbarriär. Inget
som finns beskrivet i något regelverk och med okända egenskaper
vid kollision - med ett undantag,
högsta möjliga skaderisk enligt
simulering på  barriärens baksida i
bilden.

TS vidhåller dock sin uppfattning – men nu vaknar
Trafikverket, TRV, som inte heller anser att det är
byggnadsnämnderna. Från TRV framkommer en annan ordning vid avsteg från regelverket nämligen att:
”Dispens är inget som en enskild projektledare har
mandat att besluta om utan detta hanteras av förvaltningsansvarige för det kravdokument det avser.”
Det skulle innebära att det är TRV som ska utöva tillsyn av sig själv. Ett förhållande som inte känns korrekt
om man ska undvika att jävsituation uppstår under
ett så ansvarsfulla uppdrag. SVBRF har heller inte fått
besked om vem som är förvaltningsansvarig för VGU.
Tyvärr är svaret på frågan, ingen verkar veta säkert i
dagsläget!
Vi får säkert anledning att återkomma till denna
oklarhet som man absolut inte trodde fanns!
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Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder vi väntat på!
Till de goda nyheterna hör framgången med
Trafikverkets vägområdesscanning.

I ett första skede har tvära räckesavslut av typen fiskstjärtar identifierats
med resultatet att över 500 st har åtgärdats på utvalda ställen på nationella stamvägar. På 10 platser där bropelare står nära bakom räcke
i mittremsa på motorväg har räcken installerats med högre kapacitetsklass. Under 2021 planeras utbyte av gamla Kohlswaräcken med betongståndare på utvalda ställen på nationella stamvägar samt fortsättning av åtgärder vid bropelare i mittremsa på motorväg.
Magnus Ljungberg på Trafikverket är Nationell samordnare vägutrustning, Underhåll, Vägsystem, Tillstånd väg och håller i projektet
som han beskriver så här:
”Vägområdesscanning är genomförd under 2020. Under våren 2021
kommer Trafikverket att extrahera data från scanningen. Det som ska
extraheras är bl.a vägräcken, vägmärken och bullerskärmar. Då scanningen har en bra upplösning kan vi få en mer nyanserad beskrivning av
vägräcken. Vi kommer t.ex att dela upp balkräcken i Kohlswa- och Wprofil och vi kommer även att kunna mäta höjden på vägräcken. En stor
del av de brister med saknade räcken som idag finns i NVDB* kommer
vi att kunna åtgärda. Totalt sett kommer det att bli ett stort lyft för den
information som vi har om vägräcken.”
Scanningen är ett kraftfullt hjälpmedel som Trafikverket nu förfogar
över för att identifiera rent trafikfarliga räcken utefter våra vägar. Det ser
lovande ut med fortsatta åtgärder på det övriga vägnätet och inte minst
alla räcken som med tiden hamnat alltför lågt!
* Nationell VägDataBas

Scanning på gång. Exemplet är från Borlänge och datamolnet
(scanningpunkterna) är överlagrat bilden som tas i samtidigt.

SVBRF produktförteckning blir
ännu bättre
SVBRF har inlett ett arbete
med att förbättra och komplettera förteckningen över
medlemsföretagens
produkter som finns på hemsidan. Med tiden har skyddsanordningarna utvecklats
och nya produkter har sett
dagens ljus. Räcken som är
kombinerade med bullerskärm eller suicidskydd är
exempel på det sistnämnda.
Förteckningen är ett bra och
ofta använt hjälpmedel för
bl a räckesprojektörer som
söker passande skyddsanordningar eller vill ha en
neutral överblick av räckesmarknaden. Att exempelvis
hitta dubbelsidiga räcken
eller räcken som passar
både på bro och i mark blir
betydlig enklare framöver.
Planen är att ha förteckningen klar under kvartal 1,
2021.
>Länk till nuvarande förteckning

SVBRF NYHETSLÄNKEN - 2020 DEC - SID 5

Räckesbesiktningar
När entreprenaden är färdig
ska slutbesiktning ske och
det är många olika delar och
områden som ingår vilket
kräver en god fackkunskap
hos den/de som utför besiktningsuppdraget.
I branschen är det känt sedan
länge att omfattningen, kunskapen och noggrannheten hos de
som besiktar varierar stort över
landet. Det förhållandet är på intet sätt bra. Som så mycket annat
utvecklas också både produkter
och regelverk över tiden och blir
alltmer komplext att överblicka.

Hur många ser vad som är fel? Svaret längst ner på sidan.

Så hur vet man att den som anlitas
för att utföra en besiktning av en
räckesentreprenad har erforderlig
kunskap inom området?
Glädjande nog har insikten kommit från flera håll att det är dags för
ett sätt att utveckla kompetensen
inom området. Inom kort är därför
planen att inleda ett gemensamt
arbete mellan SVBRF, Trafikverket,
erfarna besiktningsmän och aktiva
besiktningsföretag för att bygga
upp en skräddarsydd utbildning
som fyller luckan. Att besiktningarna görs på skyddsanordningar
som ska rädda liv gör det än mer
angeläget att den som utför arbetet verkligen kan sina saker. För
väghållaren innebär en kompetent besiktningsman att man med
större säkerhet verkligen får en
anläggning som når upp till den
funktionalitet och trafiksäkerhet
som man betalt för.

Allvarligt fel. Risk för att kopplingen brister vid påkörning!

Målet är att ha utbildning på plats
inför 2022.

Svar: Krockdämparen sitter för
högt. Betongfundamentet är vanligen bara någon cm över omgivande yta. Risk för felaktig funktion.

Hur hanteras allvarliga anmärkningar som uppstått redan vid
projekteringen?
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Endast 30 km/h med en personbil på 2 000 kg är tillräckligt för
att få ett kraftigt betongblock att
spricka. Skydd behövs!

”Citybarriärer”, ett skydd på riktigt!

Vår systerförening, Sveriges Branschförening
för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, har nyligen
skickat ut en Metodbeskrivning på remiss.
Den beskriver helt nya sätt att testa och klassificera skyddsanordningar som passar i trånga trafikmiljöer och vid låga hastigheter. Typiska förhållanden i tätorter.
Det finns även metoder för att testa udda formationer som t ex kvadrat, cirkel, L- eller U-form.
Spännande och bra initiativ som stöds av flera av
Sveriges kommuner liksom deras förening SAK,
Säkerhet vid Arbete på Kommunala gator, då det
helt enkelt inte finns några passande skyddsanordningar för detta idag. Man tvingas använda
vanliga SS-EN 1317-testade anordningar felaktigt eller kanske ännu värre, räcken avsedda för
GC-trafik.
Ta gärna del av Metodbeskrivningen! Remisstiden går ut i början av februari och innan 2021 är
slut bör vi kunna se de första godkända skyddsanordningarna – populärt kallade ”Citybarriärer”.
>Länk till Metodbeskrivningen

Det är stora krafter även i
50 km/h som ska hanteras.
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En gubbe som grunnar
av Lennart Wahlund

De flesta av oss har drabbats av förändringar i vår arbetssituation till följd av Covid-19. För många
innebär det att i större utsträckning ha digitala möte via Skype, Teams mm. Förmodligen något som
till del kommit för att stanna. En märkbar skillnad tycker jag mig märka att det blivit ännu svårare att
få tag i någon per telefon. Man ”sitter i möten” hela dagarna. Får aldrig en möjlighet att komma ut
och se verkligheten. Det är synd om människorna!
Det här lilla bladet ”Nyhetslänken” kommer ut 2 gånger per år och innehåller både ros och ris men även annat som berör branschen. Det som
säkert förvånar flertalet är hur de berörda myndigheterna inte verkar
ha full koll på sina egna områden. Har man varit med några år blir åtminstone inte jag förvånad. Kunskap om vad som är egenskaper hos en
produkt som placeras på vägen finns till viss del när det gäller sådant
som provas enligt någon standard. Därefter kanske också förses med en
CE-märkning. Produkter provade enligt en standard som EN 1317 där
det finns olika klasser med avseende på fordonsvikter och hastigheter är
det vi idag använder på våra vägar. Det vanliga vid en upphandling är att
man ställer krav på kapacitetsklass dvs hastighet, fordonsvikt och ibland
hur mycket räcket ”böjer ut” vid provningen.      
För krockdämpare och energiupptagande räckesavslut/förankringar är
det motsvarande dock att fordonsvikten i standaren är som högst 1500
kg. Det är ju så att energiupptagande anordningar provas med fordon
som viktmässigt ligger i den nedre delen av ”fordonspopulationen”. En
del reagerar på detta och frågar varför man inte justerar viktklasser efter hur det ser ut i verkligheten. Skälen är många men framför allt är
det fråga om en provningsstandard och inte en trafiksäkerhetsstandard.
Dessutom kräver en förändring att alla EU-medlemmar är med på en
förändring. Det är väghållarens ansvar att välja hastighetsklass. Numera
görs det oftast med s.k. skyltad hastighet + upp ett steg. På en 80-väg
väljer man således hastighetsklass 100 km/h.  Baserat på detta placeras
alla krockdämparprodukter som testas i en hastighetsklass i en grupp
och behandlas vid upphandling som likvärdiga.
Med kunskap om produktgruppen, provning mm ser man ofta stora
skillnader, men dessa ligger många gånger utanför det som provas. Och
den som skall ”välja” produkt följer ofta LOU och går på lägsta pris.
Resultat blir många gånger; Sämsta möjliga till lägsta möjliga pris. Den
som i dessa sammanhang vill ta fram en riktigt bra produkt göre sig icke
besvär, det finns ingen marknad. Att jämföra äpplen med päron går ju
bra om kravet är att båda skall ha skal, gärna i grön nyans.
Tyvärr är det på liknande sätt med energiupptagande anordningar. Det
får givetvis konsekvenser. Det går sätta alla krockdämpare som likvärdiga. Nu är jag kanske lite partisk i detta men jag svarade för installationen av den första ”riktiga” krockdämparen maj/juni 1993. Invigdes
högtidligt med klipp av band mm av VTIs krock-labchef Thomas Turbell.
Sedan dess har det blivit en 3-siffig mängd för min del. Jag har under
åren också varit med om åtskilliga krockprov såväl i Europa som USA.
Hur man kan komma till rätta med de tillkortakommanden som jag ser
när det gäller val av vägsäkerhetsutrustning har jag inget klart svar på.
Men att det behövs mer kunskap än att bara kunna skriva en teknisk
beskrivning som bara hänvisar till kravuppfyllelse enligt en provningsstandard är nog en bra början. Tyvärr ser jag inte några tecken på detta
ännu, men jag hoppas att få se!

Ytterligheterna av fordon enligt
EN 1317 standarden.
En väldigt liten bil på 900 kg som
knappt finns på våra vägar längre
och tyngsta fordonet en 38 tons
trailerdragare. Det tyngsta blir lite
drygt hälften av de 74 ton som är
vår högsta tillåtna bruttovikt.
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Ordförande har ordet

För att citera föreningens tidigare ordförande ”att vi fått ett 2020
som inte liknar något annat år” stämmer tyvärr fortfarande.
Att hålla sina möten digitala torde de flesta av oss vant sig vid nu.
Att hälsa med armbågen eller känna sig lite dum när man träffar människor man ska hälsa på och inte riktigt veta hur är också
något de flesta känner igen sig i. För en del av oss har kanske
det nya arbetssättet lett till lättnader i vardagen, för andra är det
kanske motsatsen. Vi ser hur som helst ut att behöva leva med
restriktioner på ett eller annat sätt under större delen av 2021.
SVBRF fortsätter hålla sina kurser digitalt för att säkerställa att inte
kompetensen minskar samtidigt som vi följer råd och krav från
våra myndigheter.

Hur kommer då vår marknad inom infrastruktur att se ut framöver. I Sverige har vi historiskt investerat mycket i vår infrastruktur
och fortsätter att göra så men klarar offentliga beställare att hålla
en hög takt för att sysselsätta en bransch och hur mår egentligen    
vägarna, järnvägarna, broarna och tunnlarna i vårt Sverige? Är de
på väg att passera sina bäst före-datum? Har de passerat sina bäst
före-datum i vissa fall?
SVBRF fortsätter att belysa vikten av att rätt produkt med rätt
egenskaper sitter monterat på rätt sätt och på rätt ställe som en
del av att både nyinvesteringar och underhåll utförs på ett trafiksäkert sätt. Att upplysa och utbilda kring detta är anledningen
till att föreningen en gång bildades och behovet är lika stort idag
som det var då så vi arbetar oförtrutet vidare.
Med detta önskar jag er alla en God Jul och ett Gott Nytt År
och glöm inte att Hålla Avstånd.

Pontus Runesson, Ordförande

