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Debat om funktionsudbud 
 

Hvad er et funktionsudbud? 
 

15 årig kontrakt Udbydes med en fast årlig betaling (indeksreguleres årligt) 

Krav til udbud Vejnettet udbydes til at overholde et fastsat skadespoint. 

 

Skadespoint vurderes visuelt af uvildigt firma.  

 

Entreprenør har ofte handlefrihed til hvilke typer belægninger 

der anvendes gennem hele kontraktperioden. 

 

Nærmere omkring krav: 

Entreprenør har ofte handlefrihed til hvilke typer belægninger 

der anvendes gennem hele kontraktperioden. 

Der kan dog stilles krav til ikke at anvende bestemte belæg-

ninger til bestemte vejklasser. Ligeledes kan det ønskes at 

veje med større trafikbelastning ønskes i bedre stand og for-

stærket, men det er en svær opdeling, da skærpede krav 

medfører højere priser. 

Det er et emne der skal granskes nøje. 

 

Det kan anbefales at udføre bæreevne målinger (omkostning 

ca. 1,5 mio. kr.) således krav til bæreevne ved kontraktens 

udløb kan indgå som et parameter. 

 

Fleksibilitet Entreprenør har fuld råderet over vejnettet, belægningstyper 

og udførelsestidspunkt.  

 

Eventuelle ændringer foretaget på vejnettet kræver forhand-

ling og aftale med entreprenør. 

 

Ansvar 

 

Entreprenør bærer ansvar for vejens stand. Entreprenør skal 

overholde udbudskrav uanset trafikmængde på vejen. 

 

Entreprenør bærer ikke ansvar for skader på vejen ved led-

ningsopgravninger, tunge transporter eller andre udefra 

kommende faktorer. 

 

Afvanding fra vejen er ikke en del af entreprenørs ansvar – 

kan medføre konflikter mellem parter idet det er en uklar zo-

ne. 

Tidsramme Politisk behandling og udbud vurderes at tage 10 mdr. 

(Det er muligt at udføre bæreevnemåler indenfor de 10 mdr.) 

 

Økonomi udbud Omkostninger til udbud vurderes til ca. 2 mio. kr. 
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Hvorfor indstilling om at fortsætte med traditionelt udbud: 

- Funktionsudbud vurderes ikke at være økonomisk fordelagtig. Kommunen kan vedlige-

holde vejnettet til en billigere pris ved traditionelt udbud hvor kommune vælger hvilken 

vare man ønsker leveret.  

Ved funktionsudbud bærer entreprenør ansvar for vejens holdbarhed. Ved traditionelt 

bestemmer kommunen hvilken vare man ønsker leveret og bærer ansvaret. Dette vil 

afspejle sig i prisen.   

- Kommunen fravælger økonomisk fleksibilitet ved funktionsudbud.  

Når vi skal medvirke i større renoveringsprojekter i byer er der behov for økonomisk 

råderum. 

- Vanskeliggør ændringer på det udbudte vejnet (f.eks. sideudvidelser, godkendelse af 

tunge transporter, m.v.) 

- Der kan forventes at skulle geninvesteres i vejnettet efter kontrakten, da entreprenør i 

den sidste del af kontrakten vil vælge kortsigtede løsninger i stedet for bedre økono-

misk langsigtede løsninger. 

- Vedligehold af vejnettet i et funktionsudbud er det ”lette” vejnet i kommunen at vedlige-

holde. Det kræver ikke store ressourcer i administrationen 

 

 

Vurdering af pris: 

Priser svinger meget og veje nedbrydes uens, så dette er et meget svært emne at gætte på!! 

Her er beskrevet grundlag for vurdering: 

 

Funktionsudbud 

Erfaringstal fra andre funktionsudbud og rådgiver giver en pris på 13-17 mio. kr. Vurderet ud 

fra stand af Hedensted kommunes vejnet ligger vi i den lave ende af dette interval – altså et 

gæt på 13 mio. kr. pr. år. 

 

Traditionelt udbud 

Beregnet ud fra dette års bestilte arbejder (udbudsrunde 1) får vi ved en investering på ca. 13 

mio. kr. mulighed for at Trafikveje Land får ny belægning hvert 10 år og Lolkalveje Land hvert 

15 år.  

Dette vurderes at være en væsentlig forbedring i forhold til det interval vejene bliver renoveret 

med. Trafikveje Land vurderes at have behov hvert 13 år og på Lokalveje Land hvert 18 år. 

Dette gæt lander altså nærmere på 10-11 mio. kr. pr. år.   

 

 

 

 

 

 


