
Program för inbjuden tävling om

Formgivning av vägutrustning

Syfte
Med anledning av Arkitekturåret utlyser Vägverket en tävling om formgivning av väg-
utrustning. Syftet med tävlingen är att få fram minst ett förslag till utrustningsfamilj som
kan användas i kommande vägprojekt. Vägverket vill genom tävlingen höja kvalitetsnivån
vad gäller formgivningen av vägutrustning.

Bakgrund
Under det senaste decenniet har Vägverket gjort stora ansträngningar för att höja den
arkitektoniska kvaliteten i väghållningen. Bland annat finns ambitionen att gestaltnings-
program ska upprättas i alla vägprojekt. Avsikten är att vägmiljöerna ska upplevas som en
harmonisk helhet. Det betyder bl.a. att vägprojekt, oavsett storlek, ska präglas av en konti-
nuitet i både tid och rum.

Vägutrustning, t ex portaler, skyltstolpar, belysningsstolpar, bro- och vägräcken, mitt-
barriärer och stängsel, har stor betydelse för den estetiska upplevelsen av vägen. Men
vägutrustning formges och tillverkas på många olika håll och det är ofta svårt att skapa en
helhet där delarna samverkar positivt med varandra.

Vägutrustningen är ett stöd för trafikanten och ska bidra till ökad säkerhet, trygghet och
orienterbarhet. För trafikanten på vägen och betraktaren vid sidan av vägen är det av stor
vikt att inte vägutrustningen upplevs som visuellt störande utan som ett samhällsbyggnad-
selement som fyller en funktion.

Vägutrustningen ska samspela med olika typer av omgivningar; stad – land, slättlandskap –
skogslandskap etc. Dygnets och årstidernas växlingar är också viktiga att beakta.

I Vägverkets verksamhetsidé ställs människans behov i centrum. Alla människor ska kunna
välja säkra resor och transporter i ett uthålligt och effektivt vägtransportsystem. Utgångs-
punkten är samspelet mellan människan, vägen och fordonet.
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Uppgiften
Tävlingsuppgiften består i att utforma förslag till utrustningsfamilj. För att tävlings-
uppgiften ska vara tydlig har en typ av vägmiljö och ett antal relevanta objekt valts ut för
själva tävlingsmomentet. Tävlingsförslagen ska i framtiden kunna utvecklas med fler
produkter och objekt och kunna anpassas till andra vägmiljöer än typmiljön i tävlingen. Att
tävlingsuppgiften beskrivs som ett antal fristående objekt förhindrar inte förslagsställarna
att finna lösningar som kombinerar flera funktioner hos objekten.

Ramen för tävlingen är en tätortsnära vägmiljö. Just i gränszonen mellan stad och land
upplevs vägutrustningen för motorvägar och andra vägar med hög hastighet som dominant,
medan stadens möbler är alltför finlemmade. Vägens möte med staden är vanligen en
gradvis övergång från hög hastighet till lägre, från gles till tät bebyggelse. Det är av största
vikt att förslagen kan utvecklas och anpassas både till vägar med högre hastigheter (på
landet) och vägmiljöer i tätorter. Samma familj ska kunna användas på en längre väg-
sträcka från stad till land.

Allmänna utgångspunkter

Vägen uppleves inte bara av de som färdas på vägen. Människor bor, arbetar och rör sig
vid sidan av vägen. Det faktum att många upplever vägutrustningen alltifrån stillastående
till mycket högt tempo är en viktig aspekt vid utformningen av produkterna.

En viktig detalj i upplevelsen av vägutrustning är hur väl möten mellan olika element
hanteras t.ex. räcke på bro – räcke längs väg, mittbarriär – räcke etc. Exempel på över-
gångar mellan produkter inom produktfamiljen ska redovisas.

Trafiksäkerhetsfrågor är viktiga i Vägverkets arbete. Som bilagor till tävlingsprogrammet
lämnas ett antal dokument som utgör riktlinjer för utformning av tävlingens objekt. För att
olika typer av vägutrustning ska kunna tas i bruk ställs krav på test och godkännande.
Vägutrustning som omfattas av allmän teknisk beskrivning Vägutrustning 94 (se program-
bilaga) ska i alla delar uppfylla de krav som ställs för respektive produkt. Test och godkän-
nande av produkter sker inom ramen för det utvecklingsarbete av rekommenderade förslag
som avses genomföras efter tävlingen. Tävlingsförslagen måste presenteras på ett sådant
sätt att juryn kan bedöma rimligheten i förslagen med hänsyn till riktlinjer i program-
bilagorna.

Av riktlinjerna framgår att viss vägutrustning ska vara eftergivlig. Med eftergivlig utrust-
ning menas sådan utrustning som orsakar endast begränsad skada på en påkörande person-
bil utan att personerna i bilen skadas allvarligt.

Vägutrustning utförs idag vanligen i stål eller betong. Nya intressanta tillverkningsmaterial
utvecklas ständigt. Det finns inga formella krav på material i vägutrustning, andra material
än de traditionella kan vara av stort intresse att pröva. Materialen ska ha kända och doku-
menterade egenskaper vad avser bärförmåga, stadga och beständighet samt vara lämpade
för sin uppgift. Den avsedda användningstiden är 20-40 år beroende på konstruktionstyp.

Nedsmutsningseffekten i vägmiljön är stor. Vägutrustning som inte kan skötas rationellt ser
snart sliten och tråkig ut vilket skämmer upplevelsen av vägrummet. Det är av största vikt
att vägutrustningen kan underhållas på ett effektivt sätt. Utbytbarhet, åtkomlighet och
rengöring är nyckelord. Hänsyn till detta ska tas i utformningen av förslagen.
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Foton från typmiljöer
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Beskrivning av tävlingsobjekten
I beskrivningen av tävlingsobjekten visas måttskisser som vägledning för de tävlande. Mått-
skisserna utgår från befintlig vägutrustning.

De utvalda tävlingsobjekten är ett urval som representerar vanligt förekommande situationer.
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A. Räcken

I vägrummet finns olika typer av räcken. Räcken sätts upp som avkörningsskydd, dvs för
att minska skadeföljderna vid avkörning och hindra påkörning av verksamhet vid sidan av
vägen. Räcken sätts också upp som skydd åt oskyddade trafikanter och för att hindra
gående och cyklister att komma in på vägen. Riktlinjer för vägräcken beskrivs i VU 94 del
15, Bro 94 del 6 och Vägutrustning 94 (skyddsanordningar).

I förslagen bör räckesavslutningar beaktas. Räckesavslutningar utförs idag med utvinkling
eller, på motorväg, med energiabsorberande räckesavslutningar. Utformning av energi-
absorberande räckesavslut ingår ej i tävlingen. Förslag till ej energiabsorberande räckesav-
slutning ska redovisas. Tävlingen omfattar:

• Vägräcken, både mitträcken och sidoräcken

• Broräcken
- för väg
- för gång- och cykelväg (spjälgrind eller annan form av skydd som förhindrar att
gående- eller cyklister faller mellan räckets spjälor ingår)

- stänkskydd och skyddsnät
- bullerskydd integrerade med broräcken. Förslaget ska redovisa tillämpning med både
ett transparent och ett icke transparent material. Vanligen finns behov av att låta
bullerskyddet löpa vidare en sträcka på var sida av bron. Övergång mellan buller-
skydd på bro och på mark bör därför redovisas.
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B. Skyltbärare

Olika typer av information i vägrummet bärs upp av stolpar eller skyltbärare. Vägvisnings-
skyltar är stora och utsätts för stora vind- och snölaster. De tävlande ska ta hänsyn till detta
vid utformningen av skyltstolpar och portaler. Portalskyltar är vanligen belysta. Tävlingen
omfattar följande typer av skyltbärare och andra stolpar:

• Skyltbärare för vägmärken, inklusive lokaliseringsmärken (vägvisning)

• Portaler
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C. Belysningsstolpar

Vägar belyses på olika sätt. I tätorter belyses vanligen hela vägen medan man på landsbyg-
den belyser platser, t.ex. korsningar eller trafikplatser. Även gång- och cykelvägar belyses.
Belysningsstolpar ska vara eftergivliga och fungera med olika typer av armaturer. Samban-
det stolpe – armatur ska beskrivas. Stolparna ska fungera med och utan arm. Tävlingen
omfattar:

• Belysningsstolpar för väg 12 m hög, med enkel- och dubbelsidig 2,5 m lång arm samt
utan arm

• Belysningsstolpar för gång- och cykelväg 4 m hög

• Stolpar som bär linspänd belysning
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D. Mittbarriärer

Mittbarriärer är främst aktuella i tätort. Mittbarriärer används dels i trånga lägen där vägbanor
inte kan skiljas av räcke, dels när planteringar i mittremsan är önskvärd även om det är trångt.
En mittbarriär ger möjlighet att åstadkomma större jordvolym för växterna än som annars
vore möjligt.

Mittbarriärer ska kunna utföras som element som är prefabricerade, lätt kan monteras och
demonteras samt lätt kan transporteras. Detta bl.a. för att kunna använda mittbarriärer vid
tillfälliga trafikomläggningar. På mittbarriären ska skyltbärare, portaler och belysningsstolpar
kunna monteras. Tävlingen omfattar:

• Smal mittbarriär

• Bred mittbarriär med plats för planteringar. Planteringsytan bör ha en bredd om minst 2 m.

Av säkerhetsskäl utförs mittbarriärer med vertikala sidor eller med maximal lutning av 3˚ från
vertikalplanet upp till 0,7 m från markytan.
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Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingsarrangör
Vägverket
Att: Ulrika Runblom
781 87 BORLÄNGE
Tel +46 (0)243-750 00
Fax +46 (0)243-758 25
E-post ulrika.runblom@vv.se

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och genomföres i enlighet med
Lagen om Offentlig Upphandling.

Tävlingen är öppen endast för följande företag/grupper, utvalda genom ett öppet
kvalificeringsförfarande i enlighet med LOU:

• KHRAS, att. Jesper Lund, Virum, Danmark

• PLH Design AS, att. Jörgen Nyboe, Köpenhamn ,Danmark

• Harrit & Sörensen A/S, att. Nicolai Sörensen, Holte, Danmark

• Möller & Grönborg, att. Niels Kjölhede, Beder, Danmark

• 3d0 arkitekter AB, att. Peter Hermelin, Stockholm

• Myra Industriell Design AB, att. Peter Nordgren, Stockholm

• Urban Design AB, att. Erik Jarlöv, Stockholm

Tävlingsspråk
Tävlingsförslag ska vara utfört på svenska, danska eller engelska.

Jury
• Ingemar Skogö generaldirektör Vägverket, juryns ordförande

• Richard Montgomery vägdirektör, Vägverket Region Skåne

• Annelie Enochsson riksdagsledamot, medlem av bostadsutskottet

• Per Öhgren enheten för sektors- och myndighetsuppgifter, Vägverket HK

• Anders Håkansson vägutrustningsspecialist, Vägverket HK

• Jan Nyman funktionsledare projektledning, Vägverket Region Sydöst

• Kent Lindfors konstnär, Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd

• Ulla Egebjerg chefsarkitekt, danska Vejdirektoratet

• Hans Utstrand regionarkitekt, Vägverket Region Väst

• Jan Örn industridesigner, utsedd av SID

• Stina Larsson arkitekt, utsedd av LAR/SAR

Juryns sekreterare är landskapsarkitekt LAR Catarina Holdar, Vägverket.

Juryn äger rätt att anlita sakkunniga som rådgivare vid bedömningen.
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Tävlingsfunktionär
Alla kontakter och frågor från de tävlande avseende tävlingen skall ställas till tävlings-
funktionären. Tävlingsfunktionär är:

Thomas Nordberg
SAR Tävlingsservice
Norrlandsgatan 18
S-111 43 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8-679 27 67
Fax +46 (0)8-611 49 30
Mobil +46 (0)70-713 57 54
E-post thomas.nordberg@sar.se

Programbilagor

Riktlinjer

• VU94, del 15. Vägverket publ 1994:061

• Bro 94, del 6.

• Vägutrustning 94. Vägverket publ 1993:61

• Riktlinjer vägmärken. Uppsättning/utbyte etc. Vägverket Region Stockholm. ANV 0086

VU94 och Bro 94 finns i sin helhet på Vägverkets hemsida www.vv.se/publ_blank under
”Bokhyllan”

Övriga bilagor

• Vackrare väg. Arkitektoniska kvalitetsfrågor i väghållningen. Vägverket publ 1997:88

• Vägar. Kvalitetsprogram för vägarkitektur. Vägverket publ 1999:102

• Hela vägen

• Namnsedelblankett

Referenslitteratur
• SS-EN 1317-2 Vägutrustning – Skyddsanordningar – Del 2: Skyddsräcken – Klassifi-

cering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder

• PrEN 1317-4 Road restraint systems – Part 4: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers,
senaste utgåva

• REBEL 91 Tekniska beskrivningar för anordning av vägbelysning, del 2 Planering och
projektering

• SS-EN 1794-1 Vägutrustning – Bullerskydd – Icke akustiska egenskaper – Del 1:
Mekaniska egenskaper och stabilitetskrav

• SS-EN 1794-2 Vägutrustning – Bullerskydd – Icke akustiska egenskaper – Del 2:
Allmänna säkerhets och miljökrav

• SS-EN 12 767 Vägutrustning – Eftergivlighet hos bärare av vägutrustning – Krav och
provningsmetoder.

• Nordisk samordning av testing og godkjenning av ettergivende master i samsvar med
EN 12 767.
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Tävlingsfrågor
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna skall
göras skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor skall
vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2001-09-03.

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter att skickas till samtliga tävlande.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar
skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto.

Tävlingsförslaget skall vara monterat på kartong eller liknande i liggande A3- format, och
får omfatta högst 12 planscher.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. Modell tas
ej emot.

Tävlingsförslag skall redovisa följande:

• Elevationer (uppställningsritning). För grupp A och D i skala 1:10, för grupp B och C i
skala 1:50.

• Erforderliga detaljer, sektioner och illustrationer för att förstå förslagets utformning och
produktfamiljens karaktäristika sett i vägmiljön

• Allmän och teknisk beskrivning

Inlämning
Tävlingsförslaget skall vara lämnat till post- eller budbefordran senast 2001-10-15, adres-
serat till tävlingsfunktionären. Tävlande skall på anmodan kunna styrka inlämningsdag.
För att tidplanen för bedömning ska kunna hållas uppmanas de tävlande att välja sådant
transportsätt att förslagen är tävlingsfunktionären tillhanda under samma vecka.

Tävlingsförslag kan även, senast samma dag (2001-10-15) kl 17.00, lämnas direkt till
tävlingsfunktionären, besöksadress Norrlandsgatan 18, Stockholm.

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel”
och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter enligt bifogad blankett.

Tävlingsarvode
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller
ett arvode om 100 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn godkänt
inkomna förslag.

Juryn kommer därutöver att fördela en prissumma om 800 000 kr, varav första pris uppgår
till minst 300 000 kr.
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Bedömning
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (utan inbördes ordning eller
viktning):

• Designmässiga kvaliteter.

• Kvaliteter i ett vägarkitektoniskt sammanhang.

• Möjligheter till serietillverkning till rimlig kostnad.

• Utvecklingsbarhet till fler delprodukter inom produktfamiljen och för olika typer av
vägmiljöer.

• Kvalitet och utvecklingsmöjligheter från trafiksäkerhetssynpunkt

• Möjligheter till rationell drift och underhåll av produkterna.

Bedömningen beräknas vara avslutad under november 2001. Resultatet kommer att medde-
las de tävlande personligen.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det
att tävlingens resultat offentliggjorts.

Utställning/Publicering
Tävlingsförslagen planeras ställas ut efter avslutad bedömning. Tid och plats meddelas
senare.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av
förslagsställarens namn.

Arrangören kommer att bekosta en dokumentation av tävlingen i SARs publikation
”Arkitekturtävlingar”.

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag.
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med
förslagsställaren.

Uppdrag efter tävlingen
Vägverket har för avsikt att ett vinnande förslag skall kunna utvecklas och användas i
något vägobjekt inom två år.

Vägverket avser att förhandla med vinnaren om uppdrag att medverka i processen att
utveckla sitt förslag eller del därav. Sådant uppdrag kommer att avse utveckling fram till
testningsfärdig produkt. Vägverket kommer då att söka en lämplig leverantör som är
beredd att överta ansvaret för det fortsatta utvecklings- och provningsarbetet med produk-
ten. Förutsättning är att leverantören även övertar beställaransvaret för förslagsställarens
fortsatta medverkan. Om Vägverket inte lyckas finna lämplig leverantör äger förslagsstäl-
laren rätt att själv nyttja resultatet av uppdraget.

Även andra förslagsställare kan komma ifråga för sådant uppdrag.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till avsett uppdrag för vinnaren tillkommer det
denne en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet.
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Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas,
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 1998. Reglerna gäller om inte program-
met anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genom-
förande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande
av SAR/LAR och SID.

Stockholm i juni 2001

Ingemar Skogö Richard Montgomery

Annelie Enochsson Per Öhgren

Anders Håkansson Jan Nyman

Kent Lindfors Ulla Egebjerg

Hans Utstrand Jan Örn

Stina Larsson

Thomas Nordberg
För SAR, LAR och SID


