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INDLEDNING 

Vejdirektoratet er af Hedensted Kommune blevet bedt om at udarbejde et kort forklarende notat om de 
forskellige kontraktformer, der kan vælges ved udbud af asfaltarbejder i kommunen. 

Notatet belyser fordele og ulemper ved de forskellige kontraktformer, samt hvilke typer af veje og 
forhold de egner sig til.  

Notatets sidste kapitel tager udgangspunkt i Hedensteds veje og deres nuværende tilstand, og giver 
anbefalinger til hvilke kontraktformer der ville være fordelagtige. Notatet tager ikke stilling til hvilke 
budgetter der vil være fordelagtige for vedligeholdelsen.  
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FUNKTIONSKONTRAKT 

En funktionskontrakt er typisk en 15-årig kontrakt med en asfaltentreprenør om at vedligeholde et 
vejnet efter nærmere fastsatte krav til vejens tilstand (funktion). Kommunen betaler en fast årlig pris 
for arbejdet, dog reguleret med Danmarks Statistiks asfaltindeks, sådan at der tages højde for 
omkostningsudviklingen.  

Kommunen beskriver i kontraktmaterialet den tilstand som vejene skal opfylde. Derudover beskriver 
kommunen særlige ønsker til materialevalg, udførelse og afhjælpningsforanstaltninger. Entreprenøren 
skal til enhver tid overholde de fastsatte krav, men er ellers fri til at bestemme hvordan og hvornår 
vejene vedligeholdes. Tilstanden på vejnettet registreres løbende af en uvildig tredjepart, sådan at det 
kontrolleres at kravene overholdes.  

Organisatorisk betyder det, at kommunen ikke skal bruge ressourcer på at lave udbudsmateriale, at 
udføre vejtilsyn samt udføre akutte lapninger og vedligeholdelse af rabatter i de næste 15 år. Der skal 
i stedet bruges ressourcer til kontraktstyring og opfølgning. 

En række kommuner i Danmark har funktionskontrakter, og har haft dem i op mod 13 år. 

Funktionskontrakter har vist sig at være en effektiv kontraktform hvis et vedligeholdelsesefterslæb skal 
indhentes. Budgettet er låst fast over en lang periode, der muliggør en mere langsigtet og 
hensigtsmæssig vedligeholdelse. Typisk er det hensigtsmæssigt at investere i vejnettet for at bringe 
det på et tilstandsniveau der er billigere at vedligeholde, frem for at vedligeholde et relativt dårligt 
vejnet. Ved et funktionsudbud kan kommunen lade entreprenøren foretage denne investering. Det 
skal bemærkes, at hvis kommunen selv har mulighed for at foretage investering, vil det være en 
billigere løsning end at lade entreprenøren gøre det, idet man i en funktionskontrakt også betaler for 
entreprenørens renter og afskrivninger på lån, samt fremover skal betale indeksreguleringen. 
Erfaringer fra tidligere udbud har dog vist at der er hård konkurrence om disse lange kontrakter, og 
prisen kan konkurrere med priser, der opnås fra øvrige udbudsformer. 

Erfaring har vist, at det særligt er landområder og i nogen grad villaområder, der er velegnede til 
funktionsudbud. Vedligehold af denne type veje er rimeligvis til at forudsige, og entreprenøren kan et 
langt stykke hen ad vejen planlægge arbejdet egenhændigt.  

Et komplet udbudsforløb, helt fra opmåling og tilstandsregistrering til, at arbejdet kan begynde, tager 
cirka 10 måneder. 

 

FORDELE VED FUNKTIONSKONTRAKT 

• Den ønskede tilstand på vejnettet er sikret i 15 år frem, og budgettet er ligeledes sikret og 
fastholdt i samme periode. 

• Kommunen oplever ofte en hurtig forbedring af vejnettet i kontraktens første år. Og opnår 
derved hurtigt en komfortmæssig gevinst. 
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ULEMPER VED FUNKTIONSKONTRAKT 

• Kommunen mister økonomisk fleksibilitet, da kontrakten binder en vis sum penge over en lang 
periode. 

• Den årlige betaling til entreprenøren er en fast pris, men bliver dog indeksreguleres med 
asfaltprisindekset. Asfaltprisindekset er steget støt de sidste 10 år, svarende til en årlig 
prisstigning på omkring 5 procent, der er en højere stigning end den almindelige fremskrivning 
af kommunale budgetter.  

• Der kræves et omfattende datamateriale for at gå i funktionsudbud. De bydende entreprenører 
har krav på præcise mængdeangivelser og nylige registreringer af nuværende tilstand af 
vejnettet for at kunne give et sikkert bud. 

• Entreprenøren vil have fokus på opretholdelse af de beskrevne udbudte tilstandskrav indtil 
afleveringstidspunktet, men ikke ud over. I den sidste del af kontraktperioden vil der derfor 
ikke være incitament til at vælge langsigtede vedligeholdelsesløsninger. 
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PARTNERINGKONTRAKT 

En partnering aftale er i princippet en traditionel rammeaftale om asfaltarbejder, der blot har en 
formaliseret model for hvordan samarbejdet skal forløbe. Kontraktlængden er 4 år, som er det 
maksimale en rammeaftale må strække sig over. Ofte vil kommunen vælge at ”låse budgettet” over 
den 4-årige periode, sådan at entreprenøren er garanteret en vis arbejdsmængde. 

Fordelen ved at inddrage bygherre og entreprenør i et tættere samarbejde end normalt, er at drage 
nytte af de fælles kompetencer. Fx vil gennemsyn af vejene være en fælles proces, hvor forskellige 
opgaveløsninger drøftes, og forventningerne afstemmes. Målet er at optimere opgaveløsningen og 
processerne, så de begrænsede ressourcer udnyttes bedst muligt. En sidegevinst er den inspiration 
og faglige udvikling parterne giver hinanden. I en partnering aftale kan der indgå incitamenter eller 
bonus-deling for at fremme viljen til at investere i samarbejdet og procesoptimeringen. 

En partnering aftale kræver at både entreprenør og kommune kan stille kvalificeret personale til 
rådighed. Det gælder både med hensyn til personlighed og faglige kvalifikationer. 

Hvis der skal være reelle optimeringsmuligheder i samarbejdet, forudsætter det at asfaltarbejdet enten 
er stort (et større vejnet) eller kompliceret (fx byområder hvor arbejdet typisk er udfordret af 
koordinering med mange aktører). Der kan med fordel være et element af udvikling i projektet. 

 

FORDELE VED PARTNERING KONTRAKT: 

• Kommunen bibeholder indflydelse på beslutningerne 
• Kontraktformen er egnet til komplicerede opgaver 
• Undervejs i forløbet vil der komme klare forventningsafstemninger pga. det formaliserede 

samarbejde 
• Udvikling fagligt af medarbejdere pga. sparring og samarbejde med asfalt entreprenøren 

 

ULEMPER VED PARTNERING KONTRAKT: 

• I starten af kontraktperioden skal både kommune og entreprenør bruge en del ressourcer (tid) 
på at få indkørt det gode samarbejde mellem kommunen og entreprenøren. Dette ekstra 
tidsforbrug er dog erfaringsmæssigt givet godt ud, da det kan føre til procesoptimering. 
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TRADITIONELT UDBUD 

Ved et traditionelt udbud forstås et arbejde der udbydes som en etårig aftale. Der er dog intet til hinder 
for at der udbydes flerårige aftaler, og derved kan opnå en bedre pris grundet større mængde. 

Kommunen udvælger hvert år de strækninger der skal have nyt asfalt og kan udvælge dem efter, at 
det kommer til at passe med årets budget. 

Asfaltpriser varierer fra år til år. Gennem 1-årige udbud er kommunen hvert år sikret markedsprisen. 
Erfaringen viser at det er fordelagtigt at udbyde tidligt på året, hvor entreprenørerne er særligt 
interesseret i opgaver. 

 

FORDELE VED TRADITIONELT UDBUD 

• Kommunen bestemmer selv hvert år hvilke strækninger der skal asfalteres og har der med 
handlefrihed inden for budgettet. 

• Priser afspejler den aktuelle markedspris. 

 

ULEMPER VED TRADITIONELT UDBUD 

• Der skal benyttes ressourcer hvert år til udarbejdelse af udbuddet. 
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VEJNETTET I HEDENSTED KOMMUNE 

Hedensted Kommune har ca. 1000 km vej, hvoraf ca. 975 km er asfaltveje der får foretaget 
regelmæssige eftersyn af deres tilstand. 

Data for vejenes tilstand er velopdaterede, idet Hedensted kører en cyklus med tilstandsregistrering af 
1/3 af vejnettet hvert år. Vejens tilstand beskrives ved et skadespoint. Jo højere dette er, jo dårligere 
er vejen.  

I dette notat er tilstanden for vejnettet i Hedensted opgjort på baggrund af en opdateret, men ikke 
gennemkontrolleret database. Skadespoint er opgjort uden at skele til at nogle eftersyn er 3 år gamle 
og tilstanden er en anelse værre i dag, dvs. at skadespoint ikke er fremskrevet til 2014. 

Ved denne metode er det gennemsnitlige skadespoint for det samlede vejnet i Hedensted Kommune 
er ca. 1,5, hvilket tyder på et vejnet i fornuftig tilstand.  

Der findes ikke et eksakt tal for hvilket skadespoint en kommunes veje bør ligge på. Der er dog en 
tendens til, at flere kommuner har og fastholder et skadespoint på mellem 1 og 2 for deres samlede 
vejnet. 

Hvis man opgør vejens tilstand, ser skadespoint fordelt på vejtyper ud som følger: 

Vejklasse Km vej Areal Gennemsnitligt 
skadespoint1 

Trafikvej i by 57 393.000 1,4 
Trafikvej på land 223 1.354.000 0,9 
Lokalvej i by 152 870.000 2,2 
Lokalvej på land 543 2.238.000 1,7 
Alle 975  1,5 
 

Der ses at være en fornuftig vedligeholdelsesprioritering for vejnettet, idet trafikvejene er i betydeligt 
bedre stand end lokalvejene. Generelt er tilstanden i byerne dårligere end tilstanden på landet. Det 
gennemsnitlige skadespoint for veje på landet, både trafikveje og lokalveje er rigtigt pænt, så det 
foreslås at fokusere det kommende års vedligeholdelsesbudget på veje i byområdet.  

                                                      
1 *) Bemærk, denne opgørelse er lavet inden vejnettet er helt gennemkontrolleret i forhold til at lave 

strategirapport. Strategirapporten vil sandsynligvis have en smule anderledes længder og arealer. Desuden vil 
skadespointet vil ændre sig en smule, idet denne opgørelse er baseret på skadespoint som vurderet på 
registreringstidspunktet, hvorimod alle point vil blive fremskrevet til 2014 i strategirapporten. Ovenstående 

opgørelse over skadespoint, svarer dog til den måde pointene vil blive opgjort på forud for en funktionskontrakt, 
så den er god nok til formålet i dette notat. 
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TRE SCENARIER FOR HEDENSTED KOMMUNE 

Dette afsnit beskriver tre scenarier for hvordan Hedensted med fordel kunne udbyde vedligeholdelsen 
af vejnettet. Bemærk at denne rapport ikke tager stilling til de budgetter, der vil være fordelagtige at 
bruge på vejvedligeholdelse. Der henvises til kommende strategirapport.  

Som udgangspunkt har Hedensted Kommune et relativt pænt vejnet, hvilket tyder på at der har været 
et budget til vejområdet, der rimeligt har fastholdt vejkapitalen. Ofte vælges funktionskontrakter fordi 
der har været et efterslæb i en årrække og kommunen ikke har mulighed for at foretage den 
nødvendige investering for at genoprette vejnettets tilstand. Hvis Hedensted har mulighed for at 
fastholde et fornuftigt budget, er andre kontraktformer ligeså fordelagtige.  

 

Scenarie 1: Funktionskontrakt på landområdet, parallelt med traditionel eller 

partnering kontrakt på byområdet 

Funktionskontrakter er ikke optimale i bykerner, da disse er mere komplekse og vanskelige. Derfor vil 
et scenarie være at udbyde vejene i landområder i funktionskontrakt, sideordnet med en partnering 
eller traditionel aftale i byområderne; Hedensted, Juelsminde, Uldum og Tørring.   

Vælges der at udbyde en funktionskontrakt, så skal der være villighed til at binde budgettet i 15 år. Det 
foreslås at både vejtilsyn, alle reparationsarbejder og vedligehold af rabatter indgår i 
funktionskontrakten. 

Erfaringsmæssigt koster en funktionskontrakt på trafikveje, af størrelsesorden tidl. amtsveje, 30-
35.000 kr./km/år, og på lokalveje 15-20.000 kr./km/år. Hedensted Kommune har et pænt vejnet på 
landet og skal nok regne med beløbene i den nedre ende. 

Funktionskontrakt på ca. 100 km trafikvej (de tidligere amtsveje) og ca. 670 km mindre trafikveje og 
lokalveje på land vil koste ca. 13 mio. kr. årligt.  

I dette beløb er ikke inkluderet penge til vedligeholdelse af stier, fortove og kantstenshævning. 
Kommunen skal huske at tilbageholde et beløb til dette område. 

Veje i byområder er forholdsvis dyre at vedligeholde. Strategirapporten vil give et bud på hvad 
byvejene vil koste hvis deres tilstand skal løftes så de svarer til landområdet. 

 

Scenarie 2: Partnering aftale for hele kommunen 

Fordelen ved en partnering kontrakt er at kommunen selv bevarer indflydelsen og samtidig fastholder 
og endda udvikler faglige kompetencer.  

Udgangspunktet for dette scenarie er at Hedensted Kommune ønsker at forbedre vejenes tilstand 
med særlig fokus på byområdet, hvor en partneringkontrakt er en god kontraktform. Med en partnering 
kontrakt kan man fx de næste 4 år sætte fokus på byområdet.  
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Ved dette scenarie beholder Hedensted Kommune selv tilsyn med vejene. Lapning af akutte skader 
kan enten indgå i kontrakten eller kommunen kan selv foretage disse lapninger. 

 

Scenarie 3: Traditionelt udbud for hele kommunen 

Vælges en model med traditionelt udbud, vil der hver år skulle udvælges vejstrækninger, der skal 
asfalteres og der skal udarbejdes udbudsmateriale.  

Ved denne model beholder Hedensted Kommune selv tilsyn med vejene og budgettet til akut lapning 
af vejnettet.  

Forskellen på scenarie 2 og 3 er: Scenarie 3 kan give størst økonomisk fleksibilitet for kommunen, da 
udbuddet og derved budgettet laves hvert år. Ved scenarie 2 er kommunen bundet økonomisk fire år 
frem, men får til gengæld et fordelagtigt tæt samarbejde med entreprenøren, der kan give afkast både 
med henblik på optimering af ressourcer og kompetenceudviklingsmæssigt.  

 


