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Vintermateriel Vejforum 2012  

Session C7 og D8 Torsdag den 6. december. 

 

På dette års vejforum har vintertjenesten to sessioner begge med indkøb af Vintermateriel 

som tema. Se program på bilag side 3. 

Formål 

Formålet med dette års sessioner er at give deltagerne indblik i den komplicerede proces, 

det er at indkøbe materiel, samt at få redskaber til en kvalificeret udvælgelse af materiel og 

udarbejdelse af udbudsmateriale. 

Formålet er at deltagerne skal opnå viden om.  

o De udviklingstiltag, som foregår i Vinterudvalgets regi, med fokus på valg af 

materiel. 

o De juridiske aspekter omkring udbudsprocessen. 

o Testresultater som kriterier i udbudsprocessen 

o Et fælles udbudsparadigme. 

 

Det er desuden formålet at deltagerne selv skal bidrage med egne erfaringer i den 

efterfølgende workshop, hvor de skal svare på spørgsmål angående materieludbud.  

Baggrund for formålet 

Vejdirektoratet har i samarbejde med andre vejbestyrelser løbende igangsat og gennemført 

div. udviklingsprojekter omkring materiel. Senest har vinterudvalget besluttet at samle nogle 

af disse udviklingsprojekter, for at sikre en fælles tilgang til målsætningen. På sessionerne vil 

der orienteres om udviklingen. 

 

Når en Vejbestyrelse skal indkøbe Vintermateriel sker det ofte på et uoverskueligt marked 

med mange produkter af forskellig pris og kvalitet. Uafhængige oplysninger om kvalitet er 

ikke tilgængelige, og derfor kan det være vanskelig at sammenligne pris og kvalitet mellem 

de enkelte mærker og typebetegnelser. 

  

For at sikre adgang til uafhængige oplysninger om en saltspreders kvalitet, er der udviklet en 

testmetode til saltspredere. Testmetoden giver oplysninger om spredekvalitet, 

instruktionsbogen beskaffenhed og om sprederen indstillingsmuligheder. Efter gennemført 

test foreligger et karakterblad med bedømmelser indenfor de enkelte områder.  

 

Det giver Vejbestyrelserne mulighed for at vurdere sprederen set ud fra deres behov, da de 
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enkelte vejbestyrelser ikke nødvendigvis vægter de sammen egenskaber lige meget, eller 

har behov for samme type spredere.  

 

Det er Vejdirektoratets hensigt fremover at benytte testresultaterne som kriterier i 

udbudsprocessen. Da dette ikke er benyttet i tidligere udbud, er det vigtig at få diskuteret for- 

og ulemper ved at bruge kvalitetsbedømmelse som tildelings- og udvælgelseskriterier. 

 

På sessionen vil deltagerne blive præsenteret for testmetodens indhold og resultatets 

udmøntning i form af et karakterblad. Deltagerne vil blive bedt om at være med i vurderingen 

af spreder-kvaliteten i forhold til det givne testresultat.  

 

Udbudsproceduren er en kompliceret og indviklet proces, og det gælder på begge sider af 

bordet. Derfor er et af indlæggene en gennemgang af de overordnede regler og procedurer 

indenfor området – hvad siger loven omkring udbud af Vintermateriel. 

 

Et udbudsparadigme som man kan gribe til hver gang der skal købes nyt. Det har været et 

ønske fra flere vejbestyrelser. Tanken om at ikke alle sidder og laver det samme arbejde er 

fornuftig. Kan det lade sig gøre at et materiale, som på en gang er fleksibelt, så det kan 

tilrettes behovet hos den enkelte vejbestyrelse og omfang af udbud? Kan det lade sig gøre at 

lave et materiale, der har en sådan karakter, at det også letter proceduren for leverandørerne 

af Vintermateriel, og så alle, til sidst, mener, de har indgået en god handel. 

 

Der lægges op til diskussion om muligheden for at arbejde hen imod et fælles 

udbudsparadigme som alle vejbestyrelser kan benytte. I slutningen af sessionen opsamles 

på spørgsmål.  
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BILAG: PROGRAM  

Session C7 Torsdag den 6. december, klokken 9.00 – 10.00 

 

Velkommen og orientering om Vinterudvalgets Materieludviklingsgruppe. 

Kort om udviklingstiltag indenfor vintermateriel i Vinterudvalgsregi.  

Indlæg ved Tine Damkjær, Vejdirektoratet. 

Udbud og de juridiske aspekter. 

Hvad siger loven om udbud af materiel, og hvordan får man overblik. 

Indlæg ved jurist Vibeke Schiøler Sørensen, Vejdirektoratet 

Testresultater som kriterier i udbud. 

Hvordan kan testresultater af saltspredere bruges i forbindelse med udbud af materiel. 

Indlæg ved Josef Josefsen, Bocons aps. 

Et fælles udbudsparadigme – hvordan det? 

Er det ønskeligt og muligt at lave et fælles udbudsparadigme, som kan benyttes af alle kommuner og 

Vejdirektoratet, og hvad skal det i givet fald indeholde? 

Indlæg ved Jørgen Stenholt Hansen, Vejdirektoratet og Josef Josefsen, Bocons aps.  

 

Session D8 Workshop Torsdag den 6. december, klokken 10.30 – 12.00 

 
Erfaringer fra leverandører 
Hvilke erfaringer har materielleverandørerne om udbud af materiel  
Indlæg ved repræsentanter fra leverandørsiden  

 
Gruppedrøftelse på baggrund af spørgsmål 
Workshop hvor deltagerne opdeles i grupper af 6 – 8 personer, blandet mellem vejbestyrelser og 
leverandører. Derefter gruppedrøftelser om holdninger og erfaringer til udbud af materiel.  
 
Sammenfatning i plenum 
Gruppernes svar samles sammen, og hver gruppe fremlægger deres svar. Der lægges op til 
diskussion med efterfølgende konklusion på hovedemner. 


