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FORORD 

 
Udbudsforskrift for Funktionskontrakt for vedligehold af kommunale veje er udarbejdet af 
vejregelgruppen Funktionskontrakter i 2010-2015. 
 
Vejregelgruppen har januar 2015 haft følgende sammensætning: 
 
Susanne Baltzer, Vejdirektoratet (deltaget fra start og formand fra maj 2013) 

Bo Tarp, Vejdirektoratet 

Tea Dyrbye Jensen, Vejdirektoratet 

René Olesen, Fredericia Kommune 

Steen Larsen, Odense Kommune 

Ole-Jan Nielsen, NCC Roads 

Lotte R. Josephsen, Lemminkäinen 

Claus Thorup, Colas Danmark 

Lone Krogsgaard, NIRAS (fra maj 2014) 

Marianne Würtz, Rambøll 

Erling Kristiansen, Grontmij (deltaget fra start og sekretær fra marts 2013) 

 

Endvidere har følgende deltaget i vejregelgruppens arbejde: 

Mette Vangkilde Gram, NIRAS (indtil april 2014) 

Per Rose Persson, Vejdirektoratet (indtil december 2013) 

Poul-Ivan Ikkala, Odense Kommune (indtil december 2013) 

Jens Christian Binder, NIRAS (indtil juni 2013) 

Tony K. Andersen, Vejdirektoratet (deltaget fra start og formand fra oktober 2011 til maj 2013)  

Mikael Thau, Lotcon (sekretær indtil december 2012) 

Ole Olsen, Vejdirektoratet (formand indtil oktober 2011) 
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1 INDHOLD 

Udbudsforskrift for ”Funktionskontrakt for vedligehold af kommunale veje”, januar 2015 
indeholder: 

 Vejledning 

 Paradigme for Særlige betingelser og beskrivelser (SBB-P) 

 Paradigme for Tilbudsliste – Metode A (TBL-A) 

 Paradigme for Tilbudsliste – Metode B (TBL-B). 

2 INDLEDNING 

Paradigmet for udbudsmateriale til brug for funktionsudbud er tiltænkt kommuner, der ønsker at 
udbyde vedligehold af hele eller dele af deres vejnet. Paradigmet kan bruges af kommunen selv, 
eller dennes rådgiver. 
 
Paradigmet kan bruges til at udbyde udførelse af vedligehold af asfalterede arealer, 
kørebaneafmærkning samt vedligehold af rabatter. Paradigmet indeholder hjælpetekster ved de 
afsnit der skal tages stilling til. Læs mere om det i anvisningen i paradigmet. 
  
Vejledningen beskriver kort principperne i en funktionskontrakt på kommunale vejnet. Heri indgår 
hvor og hvornår kontraktformen med fordel kan bruges, processen i udbuddet, samt alt det 
datamateriale og stillingtagen, der skal være på plads inden selve udbudsmaterialet kan skrives. 
 
Vejledningen er ikke en del af udbudsmaterialet. 
 
Paradigmet for særlige betingelser og beskrivelser, SBB, omfatter: 

 Orientering 

 Bestemmelser og udbud og tilbud, BUT 

 Særlige betingelser, SB 

 Særlige arbejdsbeskrivelser for 
- Arbejdsplads 
- Vedligehold af kommunalt vejnet bedømt på tilstandsregistrering 
- Vedligehold af rabatter 
- Kørebaneafmærkning 

 Tilbuds- og afregningsgrundlag, TAG 
 
Paradigmet er udarbejdet i juli 2014 på grundlag af følgende paradigmer: 

 BUT-P, marts 2012  

 SB-P, juni 2010 

 SAB-P Arbejdsplads, november 2007 

 SAB-P Kørebaneafmærkning, juni 2010. 
 
AAB’er er ikke gældende. Kravene i AAB for varmblandet asfalt er erstattet af tilstandskrav. 
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Ved udarbejdelse af udbudsmateriale på grundlag af paradigmet SBB-P, skal den projekterende 
sikre sig, at dette grundlag er gældende. I modsat fald skal den projekterende vurdere eventuelt 
nødvendige ændringer på grundlag af det nye dokumentgrundlag og indarbejde disse. 
 
Funktionsudbud baseres på dokumenter, der er udviklet specielt til denne udbudsform. Der 
eksisterer ikke tilgængeligt grundlagsmateriale, der dækker funktionsudbud. 
 
Paradigmets margentekst tjener alene det formål at vejlede i forbindelse med udarbejdelsen af 
udbudsmaterialet. 

3 HVAD ER EN FUNKTIONSKONTRAKT 

En funktionskontrakt er en 10-15-årig kontrakt med en entreprenør 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 omkostningsindeks for anlæg, underindeks 
asfaltarbejde, således at der tages højde for omkostningsudviklingen.  
 
Kommunen beskriver den tilstand 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, således at det 
kan kontrolleres, at kravene overholdes.  

4 HVAD ER VELEGNET TIL FUNKTIONSUDBUD 

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.  
 
Bygader er ikke egnet til funktionskontrakter, da der er mange interessenter, der kan have ønsker 
til omlægning af veje/trafik, særlige perioder at udføre arbejdet på, æstetiske ønsker, opgravninger 
og andet.  
 
Paradigmet for udbudsmateriale kan håndtere udbud af asfalterede arealer som veje, stier og 
pladser, samt nymarkering af kørebaneafmærkning hvor der lægges nye belægninger. Der kan 
være fordele i samtidig at udbyde vedligehold af rabatter, således at der ikke kan blive tvist om 
ansvaret, hvis vandet ikke kan løbe væk fra vejen. 

5 FORDELE OG ULEMPER VED FUNKTIONSUDBUD 

Fordele 

 Budget til vejvedligehold er sikret i en lang periode fremover og derved er den 
vedligeholdsstandard, man er blevet enige om, også sikret. 
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 Ofte har entreprenøren mulighed og interesse i at investere i vejnettet, således at kommunen 
oplever en forholdsvis hurtig forbedring af vejstandarden i kontraktens første år. 

 Entreprenøren vil typisk vælge tekniske løsninger, som medfører mindst mulig løbende 
vedligehold, og dermed mere holdbare løsninger til gavn for trafikanterne. Entreprenøren 
overtager samtidig ansvaret for, at de valgte løsninger holder på lang sigt. 

 
 
Ulemper 

 Kommunen mister noget økonomisk fleksibilitet, da kontrakten binder en vis sum penge over en 
lang periode. Den årlige betaling til entreprenøren er en fast pris, der årligt reguleres med 
asfaltprisindekset. Kommunen skal være opmærksom på, at asfaltprisindekset ikke 
nødvendigvis stiger med samme takt som automatiske budgetfremskrivninger. 

 Nogle tilstandskrav kan ikke kontrolleres automatisk. Kommunen skal derfor stadig sætte tid af 
til det generelle tilsyn samt kontrol af, at kravene overholdes. 

 Kommunen mister indflydelse på valg af belægningstype, udførelsestidspunkt samt opfølgende 
arbejder. Belægningspolitik er beskrevet i kontraktmaterialet, men der kan være situationer, 
hvor kommunen i en specifik situation ønsker en anden løsning, og det vil kræve en forhandling. 

6 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCESSEN 

Et komplet udbudsforløb, helt fra opmåling og tilstandsregistrering til, at arbejdet kan begynde, 
tager cirka 10 måneder. 
 
Kommuner, der vælger at gennemføre et funktionsudbud, skal være opmærksomme på at sætte 
tid af til at kommentere og påvirke udbudsmaterialet. Det tager ikke 15 gange så lang tid at 
udarbejde et udbudsmateriale der dækker 15 år, men det tager tid. Det er vigtigt, at kommunen 
kender hver en ordlyd i kontrakten, og grundigt har overvejet, hvilke veje der skal være skrappe 
krav til, og hvilke veje der godt må blive lidt mere slidte; hvor skal der være asfalt, måske endda 
støjreducerende, og hvor er det godt nok med overfladebehandling; hvordan skal kravene til 
tilstand være – samme, bedre eller ringere end i dag? Der er mange overvejelser når 15 års 
vedligehold skal beskrives. Planlæg god tid til opmåling og beskrivelse af mængder, samt til selve 
udbudsmaterialet. 
 
Der er nogle minimumstidsperioder, der skal overholdes i henhold til tilbudslovgivningen, hvad 
enten det er dansk lov eller EU-direktiv. Funktionsudbud på vejnet kræver ofte et EU-udbud. 
Hermed skal udbudsmaterialet udsendes senest 52 kalenderdage inden licitationstidspunktet, hvis 
det er offentligt udbud, og senest 40 kalenderdage inden, hvis der har været forudgående 
prækvalifikation. Regn dog gerne med op mod to måneder til tilbudsgivning; det giver 
entreprenøren en rimelig tidsramme til at gennemgå vejnettet grundigt. Der skal være god tid, og 
kommunen skal ved udbud tage hensyn til vinterperioder og ferieperioder. 
 
Efter licitationen vil der typisk være en periode på 1-3 måneder, hvis politiske udvalg skal godkende 
kontraktindgåelse. Fra annoncering af kontraktindgåelse til selve underskrivelsen skal der minimum 
gå 10 kalenderdage, dog 15 kalenderdage, hvis annonceringen sker pr. brev.  
 
En tidsplan kan typisk se ud som nedenfor:  
 



 

 

 

  
Eksempel på tidsplan 

Offentligt udbud 

AKTIVITETER                                                                             

Mængdeopgørelse - 
tilstandsregistrering 

8 uger                                                             

Udarbejdelse af 
udbudsmateriale 

        6 uger                                                         

Udbudsbekendtgørelse                                                                             

Udbudsannonce                                                                             

Udbudsmateriale udsendes                                                                             

Tilbudsperiode – offentligt 
udbud 

                        8 uger                                     

Licitation                                                                             

Valg af entreprenør                                                                             

Godkendelse i kommunen                                             8 uger                 

Annoncering af 
kontraktindgåelse 

                                                                            

Kontraktindgåelse                                                                             

Arbejdet kan begynde/ 
mobiliseringsperiode 

                                                                            

 
 



 

 

 
 

7 SPECIFIKATION AF KRAV 

Tilstandskravene bliver defineret, ud fra en vurdering af skaderne på vejoverfladen, ved en visuel 
tilstandsregistrering. Herunder bliver der også fastlagt krav til maksimal lappeprocent, løbende 
udbedring af huller og opretning af lunker og sporkøring. Paradigmet lægger op til, at vejnettet kan 
inddeles i et antal serviceklasser, således at tilstandskravene på vejnettet kan differentieres. 
 
Vurderingen af tilstandsbilledet og de efterfølgende løbende tilstandsregistreringer bliver i reglen 
overladt til en uvildig tredjepart. Det giver rene linjer i samarbejdet og mindsker risikoen for 
eventuelle uoverensstemmelser for begge parter.  
 
Kommunen definerer i udbuddet en belægningspolitik, som entreprenøren skal følge. 
Belægningspolitikken bør for eksempel indeholde en beskrivelse af, hvor stor en andel af vejnettet i 
en serviceklasse der skal have en fulddækkende belægning med varmblandet asfalt eller hvor 
overfladebehandling må og ikke må anvendes. Entreprenøren forpligter sig til at anvende metoder 
og materialer, der lever op til kommunens belægningspolitik. 
 
Specifikation af tilstandskrav samt beskrivelse af belægningspolitik sker individuelt fra kommune til 
kommune. Det foreslås, at man tager udgangspunkt i den nuværende tilstand, og derudfra tager 
stilling til, om vejnettets tilstand 

 skal holdes på dette niveau 

 skal forbedres 

 tillades forringet 
Niveauet hænger naturligvis sammen med budgettet.  

8 NØDVENDIGT DATAGRUNDLAG 

For at entreprenøren kan give et seriøst bud, kræves et omfattende datagrundlag, der beskriver 
mængder, samt nuværende tilstand af vejene og eventuelt rabatterne. Den vurdering der ligger til 
grund for bedømmelsen af vejenes tilstand bør maksimalt være 3 år gammel. 
 
Som bilag til udbudsmaterialet vedlægges en strækningsbeskrivelse. Denne omfatter lister over alle 
de strækninger, der indgår i udbuddet. Strækningerne skal være tydeligt identificeret ved navn og 
nummer. Beskrivelsen dannes fx fra vejman.dk eller RoSy®PMS databaserne.  
 
Tabel 1 viser en liste over de nødvendige oplysninger, der skal indgå i strækningsbeskrivelserne 
eller som særskilte bilag. Det kan være svært at skaffe alle oplysninger, men udbudsmaterialet bør 
da gøre opmærksom på, hvor der er usikkerheder eller mangler i datamaterialet. 
 
Hvis man ønsker, at entreprenøren skal overtage hele ansvaret for de tungt trafikerede veje, bør 
han have ret detaljerede oplysninger om disse vejes bæreevne og nuværende asfaltlag. Ellers 
pålægges han en urimelig usikkerhed. 
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Et godt kort er uhyre vigtigt. Kortet skal tydeligt vise hvilke veje der indgår i udbuddet, samt angive 
hvilken serviceklasse der gælder for den enkelte vej. Et godt kort med differentiering af vejnettet i 
serviceklasser er også et rigtigt godt udgangspunkt for kommunen til grundigt at vurdere, om nogle 
veje skal flytte serviceklasse inden udbuddet. 
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Tabel 1: Nødvendigt datagrundlag for funktionsudbud: 
 

Emne Mængdeopgørelse Opgørelse af tilstand 

Asfalterede arealer Længde, bredde, areal, trafikmængde, alder 
og type af slidlag, udløb af mangelsansvars-
periode på slidlag. 
 
Øvrige oplysninger hvis de kendes: Opbygning, 
bæreevne og friktion. 

Resultat (samt dato) af 
seneste skadesregistrering/ 
tilstandsregistrering. 
 
Hvis der er særskilt krav til 
jævnhed, sporkøring, friktion 
og/eller 
forstærkningsbehov, skal 
nuværende tilstand også 
angives. 

Trafikbelastning På veje med tung trafikbelastning (> 100 Æ10) 
er det vigtigt at have valide trafiktal. 
På strækninger, hvor kommunen er vidende 
om kommende byggerier, grusveje mv. er det 
særligt vigtigt, at der foreligger et 
udgangspunkt for trafiktallene. 

 

Bæreevne/ 
Forstærkningsbehov 

For veje med tung trafikbelastning (> 50 Æ10) 
har bæreevnen stor betydning for vejens 
nedbrydning, og entreprenøren bør oplyses 
om denne, hvis han skal tage ansvar for 
bæreevnesvigt. 

Hvor entreprenøren har 
ansvaret for bæreevnesvigt, 
skal forstærkningsbehovet 
oplyses ved udbud. 

Lagtykkelser, 
asfalttype og 
bindemiddel 

Skal entreprenøren overtage ansvar for 
sporkøring, der kan opstå i eksisterende 
belægninger, skal han oplyses om deres 
beskaffenhed. 

Tilstrækkeligt antal 
borekerner til at bedømme 
lagtykkelse og bindemiddel 
pr. lokalitet. 

Dæksler og riste Antal af dæksler og riste; opgjort på faste hhv. 
flydende karme, og fordelt på strækninger. 

Ikke relevant. 

Kantsten Hvilke veje har kantsten samt længde på 
strækningen med kantsten. 

Kantstenshøjde. 

Gravetilladelser Forventet antal og areal de kommende år.  
Opgørelse over hvilke ledningsgrave der stadig 
er 2-års garantiperiode på. 

Ikke relevant. 

Bump Oversigt over hvilke strækninger der har 
bump, samt antal. Angivelse af om bumpet er 
udført i asfalt eller andet materiale. 

Ikke relevant. 

Kørebaneafmærkning 
(hvis vedligehold 
heraf indgår i udbud) 

Oversigt over afmærkning på den enkelte 
strækning, enten opgjort som type og 
længder, eller henvisning til fotomateriale. 

Ikke relevant. 

Rabatter 
(hvis vedligehold 
heraf indgår i udbud) 

Hvilke veje har rabatter, længder og evt. 
bredde.  

Højde mellem 
belægningskant og rabat, 
eller vurdering af om vandet 
kan løbe væk. 

Særlige strækninger Fremhæv særlige problemstrækninger: Altid 
under vand, særlig blød bund, særlig tung 
trafik, mm. 

Ikke relevant. 
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Ansvarsfordeling ved sporkøring og bæreevnesvigt 
På vejnet uden tung trafik overtager entreprenøren det fulde ansvar for skader på vejen, inklusive 
ansvaret for sporkøring og bæreevne. Dog, hvis trafikbelastningen på en vej stiger voldsomt, og 
mere end forudsat i udbudsmaterialet, vil kommunen hæfte for eventuelle skader.  
 
På veje med tung trafik bør entreprenøren have en grundig viden om vejen hvis han skal overtage 
ansvaret for sporkøring og bæreevnesvigt. Det vil sige at valget af ansvarsfordeling er 
bestemmende for behovet for målinger og dokumentation. Den anbefalede grænse i forhold til 
hvornår, der er behov for uddybende målinger, er ved trafikbelastninger større end 50 Æ10 pr. 
kørespor. Bemærk at hvis vejene er meget smalle, og trafikken reelt kører i samme spor i begge 
retninger, er det den samlede trafik på vejen, grænsen skal ses i forhold til. 
 
Bæreevne 
Overskridelser af tilstandskravene i henhold til tilstandsregistrering på udbudstidspunktet, som 
følge af eksisterende bæreevnesvigt, bliver udbedret i kontraktperioden. Disse bæreevneskader har 
entreprenøren haft mulighed for at gøre sig bekendt med. 
 
Hvis entreprenøren skal overtage ansvaret for fremtidig bæreevnesvigt, forstået som områder med 
tydelig krakelering og sætning, skal der foreligge beregnet forstærkningsbehov for vejene med tung 
trafik. 
 
Hvis der for vejene med tung trafik ikke foreligger et beregnet forstærkningsbehov, skal 
tilstandsregistreringerne i kontraktperioden renses for bæreevnekrav, inden sammenligning med 
tilstandskravene. 
 
Alternativt kan bygherren skønne mængder for områder, hvor bæreevnesvigt forventes at kunne 
opstå, og anføre arbejdet som tillægsarbejde i tilbudslisten. 
 
Ansvarsfordelingen er illustreret skematisk herunder: 
 
Tabel 2: Ansvarsfordelingen ved bæreevnesvigt og behovet for målinger: 
 

Trafikbelastning 
i Æ10 

Bæreevnemålinger med 
tilhørende 
forstærkningsbehov vedlagt 
udbudsmaterialet 

Ansvar for tilstand i henhold 
til tilstandsregistrering 

Ansvar for bæreevnesvigt 

≤ 50 Nej Entreprenør Entreprenør*) 

> 50 Nej Entreprenør**) Bygherre 

> 50 Ja Entreprenør Entreprenør 

 
*) Ansvaret er indeholdt i de generelle krav til tilstanden i henhold til tilstandsregistreringen. 
**)  Gælder alene bæreevnesvigt, hvor dette giver anledning til overskridelser af tilstandskravene i 
henhold til tilstandsregistrering på udbudstidspunktet. 
 
Sporkøring 
Eksisterende sporkøring på udbudstidspunktet bliver udbedret i starten af kontraktperioden, hvis 
laserscanning af vejnettet for eksisterende sporkøring indgår i udbudsmaterialet. 
 
Hvis entreprenøren skal have ansvaret for, at der ikke opstår sporkøring i kontraktperioden for 
strækninger med Æ10 > 50, er det nødvendigt at han informeres om beskaffenheden af den 
eksisterende asfalt. Der skal i så fald foreligge repræsentative oplysninger om lagtykkelser, 
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asfalttype og bindemiddel for de tungt trafikerede veje. Alternativt kan bygherren skønne 
mængder for områder, hvor sporkøring forventes at kunne opstå, og anføre arbejdet som 
tillægsarbejde i tilbudslisten. 
 
Tabel 3: Ansvarsfordelingen ved sporkøring, der opstår i belægninger og reparationer, der ikke er 
udført i kontraktperioden: 
 

Trafik-
belast-
ning i 
Æ10 

Oplysninger om 
lagtykkelser, 
asfalttype og 
bindemiddel vedlagt 
udbudsmaterialet 

Laserscanning 
af vejnettet 

Entreprenørens ansvar for sporkøring  

≤ 50 Nej Nej Entreprenøren har ansvaret for sporkøring indeholdt i 
de generelle krav til tilstanden i henhold til 
tilstandsregistreringen. 

> 50 Nej Nej Intet ansvar.  

Alle Nej Ja Entreprenøren skal udbedre eksisterende sporkøring 
inden for en fastlagt periode. 

Alle Ja Ja Entreprenøren har ansvaret for målt sporkøring. 

9 TILBUDSVEDERLAG 

For at øge interessen for at afgive tilbud på funktionskontrakter, skal det overvejes at udbetale et 
tilbudsvederlag til tilbudsgiverne. Såfremt bygherren beslutter sig for dette, anføres det både i 
udbudsannoncen/udbudsbekendtgørelsen og i udbudsmaterialet. 
 
Vigtigt! I udbudsbekendtgørelsen angives alene, at der gives tilbudsvederlag uden angivelse af 

vederlagets størrelse. 

10 VALG AF BETALINGSPLAN 

I paradigmet findes to betalingsplaner, som bygherren skal vælge imellem; metode A og metode B 
som kort beskrevet nedenfor.  
 
Metode A: Ren funktionskontrakt 
Bygherren udbetaler et fast ensartet beløb hvert år (dog indeksreguleret). Den eneste 
dokumentation der kræves er, at tilstandskravene er opfyldt samt at det evt. krævede 
mindsteomfang af fulddækkende belægninger er udført ved kontraktperiodens udløb. 
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Figur 1.   Betalingsplan, jf. metode A 
 
Metode B: Betalingsmodel med restriktioner vedr. betaling 
Ved denne betalingsmodel skal entreprenøren dokumentere, at tilstandskravene er overholdt, 
samt opgøre og prissætte de samlede ydelser der er leveret. Priserne der regnes med, bliver fastsat 
via tilbudslisten. Ved brug af denne betalingsplan udbetaler bygherren aldrig mere, end der er 
leveret ydelser for.  
 

 
 
Figur 2.   Betalingsplan, jf. metode B 
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Fordele og ulemper ved de to betalingsplaner 
Metode A er en ”ren funktionskontrakt”, hvor alene tilstandskravene betragtes som ydelsen, og 
derfor udløser den faste årlige betaling. 
 
Metode B giver bygherren en ekstra sikkerhed for levering af ydelser, og sikrer derfor bygherren 
bedre ved en eventuel entreprenør-konkurs. Vær dog opmærksom på, at metode B kræver, at 
bygherren kan håndtere variationer i de årlige udbetalinger. Der kan opstå den situation, at 
entreprenøren godt kan leve op til tilstandskrav uden at udføre arbejde i et år eller to, hvorved 
bygherren skal udbetale en mindre sum end normalt. Det år arbejderne udføres, eller når 2/3 af 
kontrakttiden er gået, skal den tilbageholdte sum udbetales, og der er derfor brug for en større 
sum end normalt. 

11 VEJLEDNING TIL TILBUDSLISTER 

11.1 Principper for afregning 

Vedligehold af vejnettet kan – som nævnt ovenfor - udbydes efter to forskellige tilbuds- og 
afregningsprincipper. 
 

Metode A - Funktionskontrakt uden restriktioner vedr. betaling 
Bygherren udbetaler 1/X af den samlede kontraktsum årligt i kontraktperiodens X år, såfremt 
tilstandskravene er opfyldt (dog indeksreguleret ifølge SB afsnit D). 
 
Metode B - Funktionskontrakt med restriktioner vedr. betaling 
Bygherren udbetaler maksimalt 1/X af den samlede kontraktsum årligt i kontraktperiodens X år, 
såfremt tilstandskravene er opfyldt (dog indeksreguleret ifølge SB afsnit D). 
 
Dog vil der i de første 2/3∙X år maksimalt blive udbetalt et beløb svarende til de leverede ydelser. 
Ydelserne prissættes i henhold til enhedspriser oplyst i tilbudslisten. 
 
Betalingsplanerne er yderligere beskrevet under pkt. 10. 

11.2 Tillægsarbejder 

Tillægsarbejder er arbejder, som kommunen ønsker mulighed for at tage som ekstraydelser. Det 
kan også være arbejder, som det i udbudsfasen har været umuligt at opgøre mængde på, og derfor 
er det vurderet mere rimeligt at udbyde ydelsen som et tillægsarbejde i stedet for at lade den indgå 
i det ordinære tilbud. 
 
Typisk vil der være brug for en pris på reparation af afskalninger og slaghuller i de tilfælde, hvor 
kommunen vælger at udsætte et planlagt slidlagsarbejde grundet kommende opgravninger eller 
kantstensarbejde (SB ad § 12, stk. 1). 
 
Hvis kørebaneafmærkning efter nyt slidlag indgår i kontrakten, og kommunen kan forestille sig, at 
der fremover kan være ændringsønsker til afmærkningen, kan det være en fordel at indhente 
enhedspriser på forskellige afmærkningsarbejder. 
 
Vigtigt! For tillægsarbejder gælder, at de skal have sammenhæng med den udbudte 

vedligeholdelse, både opgavemæssigt og geografisk. 
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11.3 Vejledning til tilbudslister 

Denne vejledning viser eksempler på tilbudslister, der kan bruges til et funktionsudbud, samt 
beskriver, hvordan de er tænkt anvendt. Der er taget højde for funktionsudbud udbudt efter de to 
ovennævnte principper, kaldet hhv. TBL Metode A og TBL Metode B.  
 
Vigtigt! Eksemplerne indeholder formler. Hvis der ændres i eksemplernes udformning eller der 

tilføjes/slettes elementer, kan det medføre fejl i de indsatte formler, hvorfor disse 
nødvendigvis må tjekkes. 

 
Tilbudsliste metode A 
 
Faneblad:  
”Samlet tilbudspris” 

 
Tilbudsgiveren indsætter den samlede sum for vedligehold af 
vejnettet i x år på regnearkets første side. 
 

Faneblad: 
”Tillægsarbejder” 

Hvis der indgår tillægsarbejder i kontrakten, opgøres disse på 
fanebladet ”Tillægsarbejder”. Kommunen/rådgiveren angiver den 
anslåede mængde. Tilbudsgiveren udfylder feltet ”Enhedspris”. Den 
samlede pris overføres til faneblad ”Samlet tilbudspris” og indgår i 
den sum der konkurreres på. 
 

Tilbudsliste metode B 
Tilbudslisten skal udover at angive tilbuddets størrelse også kunne bruges til at opgøre værdien af 
det årlige leverede arbejde. Entreprenøren skal derfor for hver serviceklasse angive de ydelser han 
forventer at levere i en ”vejledende handlingsplan”. Tilbudslisten er udformet, så der er 
sammenhæng mellem tilbuddets samlede sum og ydelser og priser på disse, som er tilbudsgiverens 
forudsætning for tilbuddet. 
 
Faneblad: 
”Samlet tilbudspris” 

Angiver tilbuddets samlede pris. Priserne her er en opsummering af 
priser beregnet på de øvrige faneblade. 
 

Faneblad: 
”Serviceklasse 1” 

I faneblad ”Serviceklasse 1” (vejledende handlingsplan for 
serviceklasse 1-veje) indsætter tilbudsgiveren forventede mængder 
fordelt på forskellige arbejder. Kommunen/rådgiveren har på forhånd 
angivet de forskellige typer af ydelser der indgår i kontrakten i 
kolonner. Disse kan variere fra udbud til udbud. Fx fjernes kolonnen 
med rabatprofilering, hvis denne ydelse ikke indgår.   
 
Entreprenøren indsætter pris på den enkelte ydelse – kaldet 
middelpris ekskl. moms. Denne pris er bindende, og vil blive brugt ved 
hvert års afslutning til at opgøre værdien af det leverede arbejde.  
Den samlede pris for vedligehold regnes automatisk sammen på 
baggrund af mængder og middelpriser, og fremkommer i feltet 
nederst i højre hjørne. Summen overføres til tilbudslistens faneblad 
”Samlet tilbudspris”.  
 

Faneblad: 
”Serviceklasse 2” 

Vejnettet kan være opdelt i flere serviceklasser afhængig af den 
ønskede tilstand/serviceklasse. Tilbudslisten anviser to serviceklasser 
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med et faneblad til hver, således at der kan opnås middelpriser for 
hver af disse klasser. Tilbudslistens faneblad ”Serviceklasse 2” 
anvendes ligesom for ”Serviceklasse 1”. Ønskes flere serviceklasser 
må der tilføjes det nødvendige antal faneblade. Ønskes kun én 
serviceklasse slettes faneblad ”Serviceklasse 2”. 
 

Faneblad: 
”Tillægsarbejder” 

Hvis der indgår tillægsarbejder i kontrakten opgøres disse på 
fanebladet ”Tillægsarbejder”. Kommunen/rådgiveren angiver den 
anslåede mængde. Tilbudsgiveren udfylder feltet ”Enhedspris”. Den 
samlede pris overføres til faneblad ”Samlet tilbudspris” og indgår i 
den sum der konkurreres på. 
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