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1. Indledning 
Drift og vedligehold (D&V) af den kommunale vejbelysning er vigtig for at opretholde 
kvaliteten af anlægget og sikre funktion og trafiksikkerhed. Et anlæg der er driftet og 
vedligeholdt, holder længere og skaber trygge, sikre og gode visuelle forhold for 
borgerne. Med et dårligt vedligeholdt anlæg risikerer man samtidig at energiforbruget 
stiger f.eks. hvis dæmpning, fotoceller g eller tænd/sluk-funktioner ikke fungerer som 
det skal. 
 
Det er kommunen som vejbestyrelse, der beslutter vejbelysningens omfang og 
kvalitet og afholder udgiften til etablering og drift af vejbelysningen på kommunens 
veje.  
 
Mange kommuner har de sidste år tilbagekøbt den kommunale belysning fra et privat 
elselskab, der har driftet, vedligeholdt og renoveret belysningsanlæggene for 
kommunen. For en del kommuner vil det derfor være første gang, der skal 
gennemføres et udbud af D&V-opgaven.  
 
Denne vejledning vedrører planlægning og gennemførelse af drift- og 
vedligeholdelsesudbud af offentlig vejbelysning. Vejledningen omfatter vej-, sti- og 
byrumsbelysning. Vejledningen retter sig mod kommunernes rolle som bestiller, 
vejbestyrelse og som økonomisk ansvarlig for vejbelysningen.  
 
Her gives vejledning og anbefalinger til de valg, der skal træffes af kommunens 
ansvarlige i forbindelse med planlægning og udbud af drift og vedligehold. Formålet 
er at gøre kommunen som bestiller i stand til at iværksætte, følge og styre  
vejbelysningsanlægget, så det teknisk, æstetisk og belysningsmæssigt har den 
planlagte kvalitet. 
 
2. Forberedelse til udbud  
 
Formål med udbud 
Drift og vedligeholdelse, forkortet til D&V, skal sikre at vejbelysningsudstyret altid i 
videst mulig udstrækning bevarer sine egenskaber i sikkerhedsmæssig, 
funktionsmæssig og æstetisk henseende. 
 
I alle kommuner er man i gang med at udskifte konventionelle lyskilder til LED. Det 
betyder, at mange kommunale belysningsanlæg indeholder både LED-armaturer 
med lang levetid og mere traditionelle armaturer, hvor lyskilden kræver regelmæssig 
serieudskiftning med 1-3 års mellemrum. Drift og vedligehold vil ændre sig i takt 
med, at de traditionelle lyskilder og armaturer udskiftes til LED, da denne teknologi 
har længere levetider. Eftersyn, punktudskiftning og rengøring vil fortsat være en 
vigtig del af drift og vedligeholdelse af de kommunale belysningsanlæg. 
 
Det forventes, at de nye LED-moduler har en levetid på 20-25 år. Det vil sige, at om 
ca. 20-25 år vil serieudskiftninger af LED- armaturer eller LED-moduler igen fylde 
mere i drifts- og vedligeholdelsesopgaverne.  
 
D&V skal udbydes efter de gældende regler, med mindre kommunen selv står for 
D&V gennem sin egen afdeling eller et kommunalt ”in house” selskab.  
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Det anbefales, at omfang og kvalitet af D&V-arbejdet specificeres detaljeret i 
udbudsmaterialet, som efterfølgende vil danne grundlag for D&V-kontrakten.  
 
I de tilfælde hvor kommunen eller et kommunalt selskab indkøber materialer, såsom 
lyskilder, armaturer og reservedele, skal dette også ske efter udbud eller gennem 
andre leveringsaftaler, fx SKI-aftale. Udbud og konkurrenceudsættelse vil normalt 
betyde betydelige prisreduktioner både på vedligeholdelsesopgaven og på 
investeringer i materiel.  
 
Den konkrete D&V-aftale mellem vejbestyrelsen og en driftsentreprenør specificerer 
kvalitetsniveau, hyppighed og reaktionstider af de forskellige D&V-aktiviteter. 
 
Ved drift forstås: 
 
• Opretholdelse af beredskab (døgnvagtordning) og reaktion på hændelser med 

eventuel afhjælpning af skader, fejl mv. 
• Periodiske eftersyn med registrering af udbrændte lyskilder, fejl, hændelser, slid 

og beskadigelser, herunder Almindeligt eftersyn  
• Ad hoc påvisning af kabler og koordinering med andre ledningsejere angående 

kabler, ledninger mv. i jord 
• Administration og afrapportering 

 
Til driftsudgifter hører naturligvis også udgifter til elforbrug og eventuelle 
hostingaftaler, hvis der er lysstyringssystemer, som kræver administration af 
datakommunikationen. 
 
Ved vedligeholdelse forstås: 
 
• Hovedeftersyn (årligt eftersyn)  
• Udvidet hovedeftersyn (med flere års mellemrum), herunder Serieudskiftning af 

konventionelle lyskilder, rengøring af armaturer og fotoceller samt indvendige 
eftersyn af skabe 

• Lovpligtigt udvidet sikkerhedseftersyn iht. anbefalinger fra Sikkerhedsstyrelsen 
og Elrådet /28/ 

• Afhjælpning af fejl og mangler, herunder reparationer og udskiftninger, 
garantisager samt behandling af skadevoldersager 

• Mindre anlægsændringer 
• Rapportering, databaseopdatering og kvalitetssikring 

 
Større renoveringer og anlægsændringer bør betragtes som selvstændige 
renoveringsprojekter.  
 
Forudsætninger og krav til kommunen 
Det er en forudsætning for at gennemføre udbud af drift og vedligehold af 
vejbelysningsanlægget, at Kommunen ejer vejbelysningsanlægget. For private 
fællesveje gælder normalt særlige forhold se side 6. 
 
Ved gennemførelse af udbud af drift og vedligehold er der en række forhold vedr. 
grundlag og specifikationer, der skal være på plads. Kommunen bør inden udbuddet 
have et godt kendskab til både anlægget og til de lokale belysningsforhold i 
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kommunen. Kommunen bør danne sig et overblik over anlægget og det anbefales, at 
anlægget gennemgås grundigt inden udbudsprocessen, sættes i gang. I de 
kommuner, der har tilbagekøbt belysningsanlægget for relativt nyligt, er det særlig 
vigtigt, at kommunen lærer anlægget at kende inden konkurrenceudsættelsen.  Både 
for at have en kvalificeret dialog med driftsentreprenøren og for at kunne kontrollere 
det udførte arbejde. 
 
Kommunen bør have eller benytte en anlægsdatabase for vejbelysningsanlægget. 
Databasen danner grundlag for aftaler, udbud og overdragelse af D&V og skal 
indeholde alle de oplysninger om vejbelysningsanlæggene og eventuelle 
signalanlæg, som er nødvendige for anlæggets drift og vedligeholdelse. Anlægsdata 
er en central del af grundlaget for leverandørernes tilbudsafgivelse og indeholder 
oplysninger, der skal anvendes til beskrivelse af den udbudte opgave. 
 
En database for vejbelysningsanlæg indeholder typisk: 
 
• Geografiske oplysninger som vejnavn og XY-koordinater 
• Master, type og højde 
• Armaturer, type og producent 
• Lyskilder, type og effektoptag (Watt) 
• Oplysninger vedr. styring og dæmpning 
• Elforsyningsskabe, målerskabe og styreskabe inkl. styreudstyr for  

vejbelysningsanlægget 
• Evt. kabelanlæg, udformning mv 
 
Det anbefales at integrere disse anlægsdata i et GIS system sammen med 
kommunens øvrige anlæg. 
 
Ressourcer og viden  
Det er vigtigt, at der i kommunen er udpeget en ansvarlig for belysningsanlægget 
med tid og ressourcer til at lære både anlægget og de lokale forhold at kende samt 
varetage forespørgsler fra entreprenører og borgere og løse de daglige 
driftsopgaver. Den ansvarlige skal tage beslutninger vedrørende anlægget, 
alternativt sørge for, at de nødvendige beslutninger træffes i kommunen, og varetage 
den løbende dialog med driftsholderen.  
 
Myndighedsansvaret har altid ligget hos kommunen, også i de kommuner hvor et 
privat elselskab har ejet belysningsanlæggene. I de kommuner hvor belysnings-
anlæggene er tilbagekøbt, skal drift og etablering nu i højere grad styres af 
kommunen. Fremskaffelse af ledningsoplysninger og gravetilladelser og lignende 
ligger ligeledes hos kommunen.  
 
Det kan være en fordel at indhente viden og støtte udefra i forhold til både juridiske 
og tekniske spørgsmål. Dette er relevant i forhold til udbud af drift og vedligehold 
såvel som den efterfølgende entreprisestyring. Rådgivere kan være med til at lægge 
en langsigtet strategi for belysningen, så den understøtter kommunens visioner og 
behov, og kan desuden afklare detailspørgsmål angående valg af armaturer, 
udbudsstrategi, energibesparelsespotentiale m.m.  
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Ejerskab 
En forudsætning for at kunne udbyde drift og vedligeholdelsesopgaven er, at 
kommunen ejer belysningsanlægget. Nogle kommuner har altid ejet anlægget. I 
andre kommuner er det ejet af det lokale og kommunalt ejede elforsyningsselskab og 
i nogle kommuner er det ejet af en privat virksomhed, typisk et privatiseret elselskab, 
eller et elselskab, der tidligere har været offentligt eller kommunalt ejet. 
 
I de kommuner hvor ejerskabet ikke ligger hos kommunen, kræver 
konkurrenceudsættelse af driftsopgaven, at kommunen køber belysningsanlægget af 
den nuværende ejer. Det kan være en længere proces, som afhænger af de 
nuværende kontraktforhold.  
 
Historisk set har vejbelysningsanlæg i mange danske kommuner været kommunalt 
ejet eller ejet af et kommunalt ejet forsyningsselskab. I takt med privatiseringen og 
konsolideringen af elselskaberne i Danmark er ejerskabet af vejbelysningsanlæg, 
som kommunen er myndighed over, kommet længere væk fra de kommunale 
beslutninger. Et ønske om større fokus, kontrol og indflydelse på vejbelysningen på 
de offentlige veje og stier, og ikke mindst gode kommunale låneordninger, har 
medført, at mange kommuner har ønsket at købe anlægget tilbage.  
 
3. Belysningsanlægget  
Et belysningsanlæg i en kommune består normalt af mange lyspunkter,  
armaturtyper, mastetyper samt skabe og styresystem. Ofte indgår belyste skilte og 
Torontoanlæg også i anlægsdata for belysningsanlægget, ligesom plads, sti, tunnel- 
og parkbelysning normalt er en del af det samlede belysningsanlæg.  
 
Signalanlæggene håndteres ofte separat, ligesom drift og vedligehold af disse 
anlæg. Det er dog ikke ualmindeligt, at drift og vedligehold foretages af samme 
driftsentreprenør, som står for D&V af belysningsanlægget.   
 
Til vej og gadebelysningsanlæg i en kommunen hører også anlæg på sportspladser 
og udendørsarealer i tilknytning til kommunale bygninger.  
Belysningsanlæg på sportspladser og omkring kommunale ejendomme hører 
normalt til andre forvaltninger end vejbelysningen og signalanlæg. Drift og 
vedligehold varetages på disse anlæg ofte af Kommunen selv eller via tilknyttede 
private elinstallatører. Det anbefales at samle drift og vedligehold af alle 
belysningsanlæg i kommunen hos én driftsentreprenør. På denne måde opnår 
kommunen det bedste overblik og de bedste priser.  
 
Hvor er anlæggene placeret 
Vej og gadebelysningsanlæggene er primært placeret på trafikveje, lokalveje og 
stier, men parker, pladser, tunneller, facader o.a. har også ofte belysningsanlæg der 
skal vedligeholdes.  
 
Derudover findes der mobile belysningsanlæg til arrangementer af mere midlertidig 
karakter, fx til udendørs skøjtebaner, og events af forskellig art, herunder 
julebelysning, som er ejet af handelsstandsforeninger og lignende.  
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Anlægsoverblik og GIS 
For at have fyldestgørende overblik over belysningsanlægget er det normalt at 
kommunerne har en anlægsdatabase, typisk i Excel med tilknytning til et GIS 
system. 
 
Det anbefales at have en god opdateret anlægsdatabase. Jo mere præcise 
oplysninger man kan videregive om belysningsanlægget, jo mere præcise kan 
tilbudsgiverne være, når de fastsætter en tilbudspris i forbindelse med udbud af drift 
og vedligehold.  
 
Anlægsdatabasen er også et centralt værktøj, når informationer om anlægstyper, 
besparelsesmuligheder, investeringsomfang, energiforbrug, CO2-regnsbab og 
elforbrug skal opgøres. Databasen giver det centrale overblik over, hvilke 
belysningstyper, der findes i kommunen. 
Den samlede danske vejbelysningsbranche (entreprenører, elselskaber, rådgivere 
og producenter) har udarbejdet en fælles struktur for, hvordan en anlægsdatabase 
med fordel kan opbygges, så ensartede og komplette anlægsoplysninger kan 
indsamles. 
 
Private fællesveje  
Kommunale belysningsanlæg omfatter ofte belysning på private fællesveje. I mange 
tilfælde ejer kommunen disse anlæg og betaler også for drift og vedligehold af 
belysningen. 
 
Private fællesveje er typisk veje og stier i boligforeninger og selvstændige 
boligområder. Ifølge Lov om Private fællesveje (LBK nr. 1234 af 04/11/2015) er det 
kun i ganske særlige tilfælde muligt for kommunen at betale for drift og vedligehold af 
vejbelysning, hvis kommunalbestyrelsen har vurderet de bestemmelser som indgår i 
privatvejsloven. Det betyder, at der i mange kommuner er et misforhold mellem lov 
og praksis. 
 
Ved udstykning af nye boligområder, der omfatter private fællesveje, anbefales det, 
at kommunen fra starten definerer omfanget af belysning, ejerforhold og de 
forbundne udgifter, så tilflytterne ved, hvad de binder sig til. 
 
En række kommuner har arbejdet med at overdrage drift og vedligeholdelses-
forpligtelserne til grundejerne på de private fællesveje, både for at reducere 
kommunens udgifter og for at opfylde lovens krav. 
 
Privatvejslovens siger blandt andet følgende om belysning på de private fællesveje:  
 
§ 7. I områder, der er omfattet af byreglerne, jf. § 3, stk. 1 og 2, kan 
kommunalbestyrelsen bestemme, at ejeren af private arealer, der benyttes som 
offentligt tilgængelige færdselsarealer, herunder parkerings- og gårdarealer, skal 
holde arealerne belyst. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen sørger for belysningen 
på ejerens vegne og for ejerens regning. 
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Stk. 3. Hvis der er flere forpligtede ejere, fordeler kommunalbestyrelsen udgifterne 
mellem disse. 
 
Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen kræver et privat areal, jf. stk. 1, belyst af hensyn til 
offentlighedens færdsel, skal kommunen dog afholde udgifterne hertil. 
 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen afholder udgifter til 
anlæg, forbedring og drift af vejbelysning, hvis almene offentlige hensyn taler derfor. 
 
Kommunalbestyrelsen kan således vurdere og beslutte at private fællesveje skal 
belyses af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige 
hensyn.  
 
En del kommuner har i en årrække betalt for drift og vedligehold og er i gang med at 
overdrage ejerskabet og vedligeholdelsesudgifterne til grundejerne. Det er naturligvis 
ikke uproblematisk at ændre forholdene og kan kræve inddragelse af både juridiske 
og tekniske ressourcepersoner, der kan gå ind i kravene angående fordeling af 
udgifterne og gå i dialog med grundejerne om betalingen, herunder tilvejebringe 
grundlaget og bestemme omfanget. 
 
Renovering af belysningsanlæg 
Belysningsanlæg skal renoveres regelmæssigt. Skader, fejl, påkørsler, hærværk og 
ælde bevirker, at der løbende skal foretages større eller mindre renoveringer.  
 
Belysningsanlæg har typisk en levetid på 40-50 år for master og elinstallationer og 
20-25 år for armaturer.  
 
I disse år er en mange kommuner ved at udskifte større dele af deres udtjente og 
gamle belysningsanlæg til mere moderne anlæg med LED. Denne vejledning har 
fokus på udbud af drift og vedligehold, men det er værd at overveje om en 
renovering skal med i samme udbud som drift og vedligehold. Der er en række 
fordele ved at samle renovering og drift og vedligehold hos én og samme 
entreprenør, herunder:   
 
• Færre grænseflader mellem belysningsentreprenører i kommunen 
• Færre omkostninger til udbud 
• Større udbudssum giver flere interesserede bydere 
• Større opgaver tiltrækker større entreprenører 
• Lavere priser 
• Enklere overdragelse af renoverede anlæg til driftsentreprenør 
 
Der kan også være ulemper: 
 
• Ved samlet udbud øges kompleksiteten af opgaven, hvilket gør at mindre og 

lokale elinstallatører ikke kan eller ønsker at byde på opgaven 
• Opgaven bliver mere kompleks at udbyde 
• Timing for driftsopgaven passer ikke med finansiering og lånepuljer  
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Det anbefales dog, at samle udbud af drift og renovering. Erfaringen viser, at 
kommunen opnår de laveste priser og den enkleste arbejdsgang for entreprisens 
styring og gennemførelse. 
 
Udover udskiftning af armaturer og master kan der være behov for udskiftning af 
master og kabellægning af luftledninger, eller udskiftning af gamle elkabler i jorden. 
 
4. Drift og vedligehold  
Drift og vedligehold består af mange forskellige delopgaver, som alle skal sikre 
trafiksikkerhed og tryghed, og en overordnet positiv oplevelse af bymiljøet. 
 
Den primære opgaver er at sørge for, at belysningsanlægget lyser som det skal, men 
derudover er der en række opgaver, som skal udføres med henblik på at sikre, at 
anlægget fungerer i hele driftsperioden. 
 
Blandt de primære opgaver er forskellige eftersyn og sikkerhedseftersyn. Her 
gennemkøres anlægget med henblik på at identificere udgåede lyskilder, 
beskadigede armaturer, hærværk og fejl på anlægget. Herefter udbedres de fejl og 
mangler, som er identificeret i forbindelse med eftersynet. 
 
En anden opgave vedrører administration af skadevoldersager, det vil sige 
håndtering af ødelæggelser som følge af påkørsler og hærværk, hvor der en kendt 
eller ukendt skadevolder. 
 
Derudover omfatter D&V-opgaven borgerhenvendelser vedrørende fejl på anlægget, 
som skal udbedres samt administrative opgaver som håndtering af fejlmeldinger fra 
borgere, kommune, beredskab, politi samt kommunens ’giv et praj’-system. Alle 
disse opgaver er normalt samlet i en vagtordning 24/7. 
 
Endelig omfatter D&V-opgaven administrative opgaver som eftersynsrapporter, 
årsrapporter mv., som udover at fungere som dokumentation for de udførte opgaver 
skal danne grundlag for opgradering eller udskiftninger på anlægget. 
 
Hvis udbuddet skal omfatte drift og vedligehold af signalanlæg samt 
belysningsanlæg på sportspladser og lignende skal omfanget være kortlagt og 
veldefineret inden udbuddets gennemførelse. 
 
Serviceniveau 
Når drift og vedligehold af vejbelysningen skal udbydes, er det nødvendigt at 
fastlægge hvilket serviceniveau kommunen ønsker. Hvor mange og hvilke opgaver 
skal være indeholdt i opgaven og hvilke udryknings- og udbedringstider for fejl i 
anlægget vil kommunen acceptere. 
 
Det skal desuden overvejes hvilke typer af opgaver der skal indgå i kontrakten 
herunder: 
 

• Skadevoldersager 
• Fjernelse af graffiti 
• Beskæring 
• Giv et praj-ordning 
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• Håndtering af fejl 
• Administrative ydelser herunder opdatering af anlægsdata, 

ledningsoplysninger (se afsnit 7)  
• Signalanlæg og øvrige belysningsanlæg 
• Antal gennemkørsler om året eventuelt differentiere antal gennemkørsler 

afhængig af områdernes karakter (f.eks. bymidte, hovedveje, skoleveje kan 
have flere gennemkørsler end eksempelvis lokalveje og industriområder. 

Hvad koster det? 
Prisen for drift og vedligehold varierer fra kommune til kommune og afhænger 
primært af ejerskab, kontraktlængde, serviceniveau samt anlæggets tilstand, kvalitet 
og alder. Derudover afhænger udgifterne til drift og vedligehold af, om opgaven har 
været udbudt i konkurrence, udføres af en kommunal driftsholder eller om driften 
varetages af en privat ejer af belysningsanlægget, typisk et elselskab. 
 
En vej til at undersøge hvad drift og vedligehold koster er naturligvis at se på 
kommunens samlede årlige omkostninger til drift og vedligehold og elforbrug. 
Elforbruget pr. armatur pr. år kan i øvrigt anvendes som benchmark på anlæggets 
tilstand og hvor gammel teknologi der anvendes.  
 
Den rene opgave med drift og vedligehold har været udbudt i konkurrence i en lang 
række kommuner igennem de sidste 5-6 år. Prisniveauet ved udbud ligger typisk på 
70-100 kr. pr. armatur pr. år, i nogle tilfælde lavere. Meget lave D&V-priser kan 
skyldes en række forskellige vilkår i kontrakten, eksempelvis omfanget af 
skadevoldersager og kabelfejl, der er inkluderet i prisen,  omfanget af 
serieudskiftning af lyskilder, antal gennemsyn  pr. år og omfanget af administrative 
ydelser. 
 
Andelen af LED armaturer har også indflydelse på D&V-prisen pr. armatur pr. år, idet 
levetiden er væsentlig længere end for konventionelle lyskilder, hvilket reducerer 
antallet af serieudskiftninger væsentligt. 
 
Ud over selve udgiften til entreprenøren kræver det ressourcepersoner i kommunen 
til at varetage den daglige kontakt med entreprenøren, styre kontrakten, godkende 
fakturaer og træffe beslutninger om tiltag i relation til anlæggets tilsand og drift. 
 
5. Udbud 
 
Hvilken del af udbudsloven, der gælder for den konkrete kontrakt, afhænger af 
opgavens karakter og omfang. Kontraktens anslåede værdi er udslagsgivende for, 
hvilke udbudsregler opgaven skal udbydes efter. Ordregiver skal derfor vurdere 
kontraktens anslåede værdi med henblik på at afklare, om kontraktværdien ligger 
over eller under EU’s tærskelværdier for EU udbud. 
 
Hvis opgaven alene omfatter drift og vedligehold er der tale om en kontrakt vedr. 
’Vare- eller tjenesteydelser’. Hvis der er renovering med i udbuddet, er det normalt 
kontraktens hovedformål, som afgør om der er tale om en Bygge- og anlægskontrakt 
eller en Vare- og tjenesteydelseskontrakt. Typisk vil det være drift og vedligeholds-
opgaven der styrer, og her er tærskelværdien for EU udbud (2020-2021) ca. 1,6 mio. 
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kr. over kontraktens løbetid. Det betyder at de fleste drift- og 
vedligeholdelseskontrakter skal gennemføres som EU-udbud. 
 
Tærskelværdier fremgår af nedenstående diagram. 
 

 
Diagrammet viser de tærskelværdier, der gælder for almindelige kommunale og regionale indkøb  
(2020-2021). Drift- og vedligeholdelseskontrakter er normalt en tjenesteydelses-kontrakt. 
 
Som det fremgår af diagrammet, kan kontrakter, hvis anslåede værdi er lavere end 
EU’s tærskelværdi, gennemføres efter Tilbudsloven, hvis der ikke er 
grænseoverskridende interesser. Det medfører, at tilbud på udførelse af 
renoveringsopgaven kan indhentes ved offentlig eller begrænset licitation, eller ved 
underhåndsbud. Kontrakter, hvis anslåede værdi er højere end EU’s tærskelværdier, 
skal gennemføres efter Udbudsloven.  
 
Gennemførelse af EU-udbud vil i denne sammenhæng ske efter en af følgende 
procedurer: 
 
• Offentligt udbud 
• Begrænset udbud 
• Udbud med forhandling 
• Konkurrencepræget dialog 
 
Et offentligt EU-udbud gennemføres uden prækvalifikation. Alle interesserede 
tilbudsgivere kan således afgive tilbud. Offentlige udbud er den procedureform, der 
giver den bredeste konkurrence, men kan også blive meget ressourcekrævende, 
hvis der modtages mange tilbud. 
 
Et begrænset EU-udbud gennemføres opdelt i to faser: en prækvalifikationsfase og 
en tilbudsfase. Enhver virksomhed kan deltage i prækvalifikationsfasen, men kun de 
tilbudsgivere, der af ordregiveren modtager opfordring til at afgive tilbud, kan byde på 
opgaven. Ordregiver kan således begrænse antallet af tilbudsgivere. 
 



 

 

Side 11 af 22 

 

Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, der giver ordregiver mulighed for 
at gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne med henblik på at forbedre 
indholdet af de indsendte tilbud, så anskaffelsen bliver tilpasset ordregivers behov. 
En tilpasset løsning kan fx føre til en bedre eller billigere løsning og dermed give et 
mere tilfredsstillende resultat for ordregiver.  
Konkurrencepræget dialog er en fleksibel udbudsform, der giver ordregiver og 
tilbudsgiver mulighed for at føre en dialog om løsningen af en opgave med henblik 
på at opnå den bedste opfyldelse af ordregivers behov. 
 
Til de forskellige udbud knytter sig forskellige tidsfrister, som fremgår af 
Udbudsloven.   
 
Det anbefales, at udbud af drift og vedligehold, hvor renovering af vejbelysning også 
skal gennemføres udbydes som begrænset EU-udbud eller udbud med forhandling, 
da disse procedurer giver færre men kvalificerede tilbud og dermed mindre arbejde 
for ordregiver med evaluering af tilbud. Desuden vil færre bydende skulle anvende tid 
på tilbud hvor der normalt kun er én vinder. 
 
Ved udbud af drift og vedligehold alene kan laveste pris være en god mulighed hvis 
driftsopgaven er præcist beskrevet og der anvendes begrænset udbud hvor de 
bedste og mest relevante entreprenører er udvalgt i en prækvalifikationsfase. 
 
Er kontraktsummen i kontraktperioden under tærskelværdien kan udbuddet 
gennemføres som efter Tilbudsloven. 
 
Kort gennemgang af udbudsdokumenterne 
Udbudsdokumenterne har til formål af beskrive opgaven, betingelserne og de 
kontraktuelle forhold der er gældende. Udbudsdokumenterne har således forskellig 
karakter afhængig af udbudstype. For udbud af renoveringsopgaver henvises til 
vejledning for ”Planlægning og gennemførelse af renoveringsudbud for belysning på 
veje og stier” udgivet af Lighting Metropolis. 
 
For alle kontrakter, der gennemføres som EU-udbud er lovgrundlaget Udbudsloven - 
LOV nr. 1564 af 15/12/2015.  
 
Det samlede udbudsmateriale for udbud af drift og vedligehold omfatter normalt: 
 
• Juridiske dokumenter 

- Udbudsbekendtgørelse  (annoncering ved EU-udbud) 
- Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD (EU-udbud) 
- Udbudsbetingelser       (EU-udbud) 
- Særlige Betingelser - SB  (ABS18 ) 
- Kontraktudkast  

• Tekniske dokumenter 
- Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB  
- Tilbuds- og afregningsgrundlag - TAG  
- Tilbudsliste - TBL  

 
Det samlede udbudsmateriale skal betragtes som en helhed og fungere sammen 
både i selve udbudsprocessen og under kontraktens udførelse. 
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Tildelingskriterier og evaluering at tilbud 
Tildelingskriterier ved rene drift og vedligeholdelsesudbud er typisk laveste pris, men 
kriterierne kan også vedrøre kvalitative parametre, eksempelvis tilbudsgivernes 
referencer.  
 
Normalt vil der være mindstekrav til tilbudsgivernes økonomiske og tekniske 
kapacitet. Hvis der er tale om begrænset udbud, er det normalt at stille krav til 
referencer og CV’er i forhold til, hvor godt de matcher den udbudte opgave og fx 
lever op til krav om at have udført tilsvarende opgaver vedr. drift af vejbelysning for 
kommuner.     
 
Udbuddet kan således indeholde en række mindstekrav til teknisk og økonomisk 
kapacitet for at sikre at de bydende har udstyr og kvalificeret mandskab.  
 
Inden evaluering af tilbudspris og evt. øvrige underkriterier, skal tilbuddenes 
konditionsmæssighed vurderes. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der ikke 
opfylder mindstekravene i udbudsmaterialet. Dette gælder dog ikke eventuelle 
pointgivende krav. Vedr. mindstekrav til armaturer og anlæg henvises til Vejledning 
for udbud af renoveringsopgaver. 
 
Hvis udbudsmaterialet indeholder et eller flere mindstekrav, skal det fremgå klart af 
udbudsmaterialet, hvad mindstekravene går ud på, hvordan de skal opfyldes,  
dokumenteres og evalueres. 
 
Evaluering af indkomne tilbud omfatter alene konditionsmæssige tilbud, idet øvrige 
tilbud afvises som ukonditionsmæssige. Ved udbud med forhandling kan der i  
forhandlingsfasen forhandles om og justeres på flere forhold inden for visse juridiske 
grænser inden det endelige tilbud. 
 
Tildelingskriterier inkl. vægtning af underkriterier skal fremgå af udbudsmaterialet, 
som også skal indeholde en beskrivelse af evalueringsmetoden. 
Evalueringsmetoden skal gøre det muligt for ordregiver at evaluere de indkomne 
tilbud, for derved at identificere det for ordregiveren økonomisk mest fordelagtige 
tilbud med udgangspunkt i ét af de tre tildelingskriterier; ’Pris’, ’Omkostninger’ eller 
’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’, som er beskrevet i det følgende. 
 
Ordregiver skal være opmærksom på, at udbuddets beskrivelser af 
evalueringsmetoder skal være tilstrækkeligt gennemsigtige og klare, så 
tilbudsgiverne kan optimere deres tilbud samt efterfølgende kontrollere, at 
evalueringen er sket i overensstemmelse med den oplyste evalueringsmetode. 
 
Tildelingskriteriet ’Pris’  
Ved anvendelse af tildelingskriteriet ’Pris’ er vinderen af udbuddet den tilbudsgiver, 
der har den laveste pris eller den laveste vægtede pris, hvis tilbuddet omfatter 
delpriser, som vægtes forskelligt. 
 
 
Fordel:  
Kommunen er sikker på at opnå den lavest mulige pris blandt de indkomne tilbud.  
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Ulempe:  
Tilbudsgiver går muligvis på kompromis med kvaliteten, fx i forhold til planlægning af 
opgavens udførelse, herunder styring og opfølgning. Der anvendes billige materialer, 
hvilket bl.a. kan have indflydelse på energiforbrug, vedligeholdelse samt kvalitet og 
miljøpåvirkning.  
 
Tildelingskriteriet ’Omkostninger’  
Ved anvendelse af tildelingskriteriet ’Omkostninger’ er vinderen af udbuddet den 
tilbudsgiver, der tilbyder at løse opgaven med laveste omkostninger for ordregiver. 
Udover udgifter til drift og vedligehold kan Omkostningerne i denne sammenhæng fx 
omhandle livscyklusomkostningerne, som tager hensyn til både omkostninger til 
materialer, D&V, energiforbrug samt eventuelle styre og overvågningssystemer. 
 
Fordel:  
Det er ikke altid kun anskaffelsesprisen, der er afgørende for, hvad der er økonomisk 
mest fordelagtigt for ordregiver. Anskaffelser kan være forbundet med omkostninger, 
som knytter sig til selve anvendelsen af det nye anlæg, fx driftsomkostninger, eller 
der kan være tale om omkostninger i forbindelse med bortskaffelse, klimapåvirkning 
eller miljøbelastning. Når tildelingskriteriet ’Omkostninger’ anvendes, kan disse 
omkostninger inddrages.  
 
Ulempe:  
Det kan være kompliceret at tage stilling til, hvilke omkostningsposter evalueringen 
skal omfatte, for at kunne identificere det tilbud, der medfører færrest omkostninger. I 
forbindelse med udbud af en ren D&V-opgave vil det som regel ikke give mening at 
anvende tildelingskriteriet ’Omkostninger’. 
 
Tildelingskriteriet ’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’  
Ved tildelingskriteriet ’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’ indgår der både 
økonomiske underkriterier (priser) og kvalitative underkriterier, som knytter sig til 
tilbuddenes kvalitetsmæssige indhold.  
 
Eksempler på kvalitative målsætninger:  
 
• Anvendelse af materialer af høj kvalitet  (renoveringsopgaver) 
• Anvendelse af materialer der kræver mindst mulig vedligeholdelse 

(renoveringsopgaver) 
• Mindst mulig miljøpåvirkning (renoveringsopgaver) 
• Elementer som kan fremme innovation  
• Cirkulær økonomi (renoveringsopgaver) 
• Ønsker eller krav til tilbudsgivers organisation, fx forhold vedr. kommandoveje 

eller ’Single point of contact’   
• Ønsker eller krav til D&V-arbejdernes udførelse  
• Gode referencer 
 
For at kunne give hvert enkelt tilbud en samlet bedømmelse, skal kvalitet og 
økonomi sammenstilles efter en vægtning, som skal fremgå af udbudsmaterialet. 
Vinderen af udbuddet er den tilbudsgiver der, via den relative vægtning af udbuddets 
underkriterier, opnår den bedste placering. 
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Et kvalitativt underkriterium vil blive vurderet efter en fast pointskala, som er defineret 
i udbudsmaterialet. For at kunne give de enkelte tilbud én samlet score er det 
nødvendigt enten at omregne de point, der gives for et eller flere kvalitative 
underkriterier, til pris, eller at omregne tilbuddets pris til point. Hvis point omregnes til 
pris, skal pointskalaen anvendes således, at 0 point er bedst. Hvis tilbudsprisen 
derimod omregnes til point, skal skalaens maksimum være bedst. Det skal fremgå af 
udbudsmaterialet, hvilken af de to fremgangsmåder, der anvendes.  
 
Fordel:  
Sandsynligheden for at tilbuddet lever op til kommunens særlige ønsker og behov, er 
større end ved anvendelse af tildelingskriterierne ’Pris’ eller ’Omkostninger’. 
  
Ulempe:  
Kommunen kan ikke være sikker på at opnå de laveste D&V-priser, men vil i stedet 
få tilbudte priser, der modsvarer kriterierne for kvalitet og pris. Den udbudstekniske 
håndtering af kravene er desuden mere kompleks. Dels skal kravene beskrives klart, 
så tilbudsgiverne kan optimere deres tilbud, dels skal det være muligt at foretage en 
objektiv evaluering af kvalitative krav.  
 
Overvejelser vedr. overvågningssystemer, lysstyring og Smart City  
I de senere år er der kommet en række forskellige løsninger til styring og 
overvågning samt Smart City på markedet.  
 
Systemer til lysstyring og overvågning har ofte trådløs kommunikation med hvert 
enkelt armatur, som kan sende data til vejbelysningen. Hvis armaturerne er forberedt 
til det, kan man styre og regulere belysningen fra en centralt placeret computer eller 
via en web-løsning og dermed opbygge en fleksibel belysning med lokale 
dæmpningsprofiler og tænd/sluk tider. Med sådanne systemer er det normalt muligt 
at overvåge tilstanden af belysningsanlægget og centralt monitorere, om 
belysningsanlægget fungerer og om der er fejl på anlægget. 
 
Disse systemer kan give driftsbesparelser, men kræver en investering i systemerne 
og at armaturerne kan kommunikere med et centralt system. 
 
Ud fra et driftsmæssigt perspektiv kræver sådanne systemer naturligvis også 
vedligeholdelse, både af software, datakommunikation og det udstyr, som er 
monteret i armaturerne. 
 
Generelt gælder det, at jo mere avanceret elektronik og automatik der installeres, jo 
højere vil driftsomkostningerne også blive. Samtidig skal medarbejderne have den 
fornødne viden, uddannelse og ressourcer. 
 
Se også Vejledning Planlægning og gennemførelse af renoveringsudbud for 
belysning på veje og stier. 
 
I mere avancerede systemer med Smart City funktioner kan LED-armaturer styres 
afhængig af aktivitet, trafikmængde eller tidspunkt på døgnet. Det er i sådanne 
systemer muligt at designe en dæmpningsprofil og tænd/sluk profil, som passer til 
trafikintensiteten i et område, og derved opnå større energibesparelser i forhold til et 
anlæg, der ikke dæmpes eller dæmpes ens overalt.  
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Anbefalinger vedrørende etablering af mere avanceret lysstyring og Smart City 
løsninger kan ses i Vejledning Planlægning og gennemførelse af renoveringsudbud 
for belysning på veje og stier. 
 
6. Udbudsstrategi 
 
Den typiske kontraktlængde for en drift og vedligeholdelseskontrakt er 4 år med 
option på forlængelse i 1-2 år. Længere kontrakter er ikke ualmindelige, men der bør 
være særlige forhold der lægges til grund i disse tilfælde. Det kan typisk være ved 
længere renoveringsperioder kombineret med drift og vedligehold eller ved ESCO 
projekter (Energy Service Company) hvor energi- og driftsbesparelser financierer 
renovering af vejbelysningen.  
En længere kontraktperiode giver normalt de bedste tilbud og økonomiske vilkår, idet 
leverandøren vil få et bedre kendskab til vejbelysningsanlægget.  
 
Formålet med en udbudsstrategi er at fastsætte konkrete mål for konkurrence-
udsættelsen. Målene vil være styrende for, hvilken tilbudsgiver der vinder kontrakten. 
 
All inklusive eller detailstyring 
D&V-opgaven kan udbydes og specificeres i Tilbudslisten (TBL) på flere måder.  
 
I en ’All inklusive ’-model er samtlige D&V-opgaver indeholdt i en enhedspris pr. 
armatur pr. år. Typisk vil man bede om en pris for D&V af armaturer med 
konventionelle lyskilder og D&V af LED-armaturer. ’All inklusive ’-aftalen har den 
fordel, at kommunen ikke skal forholde sig til detaljer vedr. de enkelte delopgaver 
entreprenøren udfører og hvilket udstyr og materiel opgavens udførelse kræver. Til 
gengæld er det vanskeligere for Kommune at følge med i hvad der udføres af 
opgaver hvorfor løbende driftsmøder er vigtige.  
 
I en detailstyringsaftale vil alle delopgaver, som indgår i D&V-opgaven, være oplistet 
i tilbudslisten (TBL). Fordelen ved denne form er, at entreprenøren skal redegøre 
præcist for hvilke delopgaver, der er udført. En detailstyringsaftale er således mere 
transparent end en ’All inklusive ’-aftale. En ulempe ved en detailstyringsaftale kan 
være, at aftalen kræver, at alle delopgaver er indeholdt i TBL. Ofte vil der være 
opgaver, som udbyderen har glemt at få med eller er upræcist beskrevet, hvilket kan 
blive dyrt.   
 
I de fleste tilfælde anbefales en All inklusive model hvor der dog er en begrænset 
risiko for entreprenøren på omfanget af skadevoldersager og kabelfejl.  
 
Smart City og ny teknologi 
Forud for udbud af drift og vedligehold af vejbelysning kan det være en god ide at 
forholde sig til kommunens fremtidige anvendelse af Smart City teknologier og øvrig 
ny teknologi som avancerede lysstyrings- og overvågningsteknologier. På denne 
måde sikres det, at de opgaver, omlægninger mv., der udføres i forbindelse med 
D&V-opgaven, bliver fremtidssikret og tilpasset kommunens planer.    
 
Intelligente Smart City løsninger skal modsvare aktuelle eller fremtidige behov og 
løse specifikke udfordringer. Beslutninger om intelligente belysningsløsninger bør 
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træffes i et samarbejde mellem kommunen og dens leverandører af D&V, rådgivning 
mv.  
 
Fremtidssikring og forberedelse til Smart City vedrører i denne sammenhæng både 
styrings- og detekteringsløsninger og fysiske installationer, fx i vejbelysningsskabe 
og i jorden.  
 
I relation til styringsløsninger er det relevant at kommunen forholder sig til, hvordan 
og i hvilket omfang belysningen skal styres og overvåges. Der er mange penge at 
spare ved at dæmpe belysningen, men dæmpningen kan også have konsekvenser i 
forhold til både trafiksikkerhed og komfort.  
Nye avancerede armaturer er i stand til at sende diagnosedata til en driftscentral, fx 
data vedr. drift og vedligehold. Det er dog ikke alle typer styring, der gør driften af et 
belysningsanlæg nemmere. Jo flere funktionaliteter en styringsløsning indeholder, jo 
mere omfattende vil drift og vedligehold som regel også blive. F.eks. skal et 
avanceret styringssystem opdateres, ligesom personalet skal have de fornødne 
kompetencer til at betjene styringen. Før man beslutter sig for et bestemt 
styringssystem, er det derfor vigtigt at forholde sig til de forhold, der har indflydelse 
på driften og driftsøkonomien. Det gælder forhold vedr. software, betjening og 
brugervenlighed. Derudover er det helt centralt, at de systemer og teknologier, som 
styringssystemet omfatter, kan fungere sammen. 
Ved valg af centrale overvågningssystemer vil man kunne reducere omfanget af 
gennemkørsler på vejene og i stedet koncentrere den daglige driftsovervågning til at 
kører ud til de fejl som meldes ind via overvågningssystemet og via 
borgerhenvendelser. Man undgår dog ikke at gennemkøre anlæggene, når skæve 
master og mekaniske fejl skal findes eller når sikkerhedseftersyn skal udføres. 
 
Faldende priser 
Markedet for både anlægsopgaver og driftsopgaver på vejbelysningsområdet har 
ændret sig betydeligt i de senere år med større konkurrence til følge. Med LED-
teknologier og fortsat faldende armaturpriser forventes markedet at blive endnu mere 
gunstigt for kommunerne. For at drage fordel af disse faldende priser for armaturer 
inden for kontraktperioden kan indbygges en dynamisk prismodel i kontrakten. En 
forudsætning for at få gavn af den gunstige markedsudvikling er derfor, at etablering 
og indkøb af vejbelysningsanlæg udbydes under aftalevilkår, som regulerer både 
løsningsmodeller og pris på en dynamisk platform, som minimerer ordregivers risici, 
og samtidig forenkler indkøbsprocessen. Det anbefales således, at der i den 
samlede kontrakt indbygges en dynamisk reguleringsmekanisme for priser og 
effektivitet af armaturer.  
 
Incitamentsmodeller 
Det kan være en god ide at indbygge incitamentsstyrende elementer i kontrakten. Et 
eksempel på dette er en bod/bonus-model.  
 
Bonus kan fx vedrøre antal henvendelser fra borgere i løbet af et år. Det maksimale 
antal henvendelser, som kan udløse en bonus, kan evt. reduceres med en %-sats 
hvert år.  
Bod vil typisk relatere sig til entreprenørens opfyldelse af kontrakten. Fx kan 
manglende overholdelse af tidsfrister i forbindelse med afhjælpning af fejl udløse en 
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bod. Bodens størrelse bør afhænge af fejlens karakter og den udrykningstid, der er 
anført for fejltypen.   
 
Hvis en kontrakt indeholder bestemmelser vedr. bod og/eller bonus, skal 
bestemmelserne være entydige og bygge på klart specificerede forhold i 
udbudsmaterialet, fx udrykningstider (SAB). Det samme gælder bestemmelser vedr. 
betalingsmekanismer og forfald af bod eller bonus. Koblingen mellem forpligtelser og 
betalingsmekanismer bør derfor overvejes nøje.  
 
Valg af tildelingskriterier 
De konkrete mål for konkurrenceudsættelsen er udgangspunktet for, hvilke forhold 
og elementer der skal indgå i ordregivers evaluering af indkomne tilbud og dermed 
for hvilke tildelingskriterier, der skal anvendes i udbuddet.  
 
Hvis målet med konkurrenceudsættelse af D&V-opgaven alene er at få løst opgaven 
billigst muligt, anvendes tildelingskriteriet ’Pris’.  
 
Hvis målet med konkurrenceudsættelse af D&V-opgaven er at få løst opgaven med 
laveste omkostninger for ordregiver, kan tildelingskriteriet ’Omkostninger’ anvendes.  
 
Hvis målet med konkurrenceudsættelsen er både at opnå den lavest mulige pris og 
samtidig sikre opfyldelsen af en eller flere kvalitative parametre, anvendes 
tildelingskriteriet ’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’.  
 
Hvis opgaven er godt og præcist beskrevet, vil man mange udbud af D&V-opgaver 
kunne vælge tildelingskriteriet ’Pris’. Det anbefales, at valg af tildelingskriterier 
overvejes nøje og holdes op mod kommunens behov og ønsker. Tildelingskriteriet 
’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’ kan være afgørende for at opnå en høj 
kvalitet og et godt samarbejde.  
 
Udbud af D&V sammen med andre belysningsopgaver  
Før udbud af drift og vedligehold af vejbelysning kan ordregiver med fordel overveje, 
om andre fremtidige opgaver kan indgå i udbuddet. På den måde kan ordregiver 
spare eventuelle udgifter til flere udbud og samtidig undgå at skulle forholde sig til 
mange forskellige entreprenører. 
 
Det kan desuden være en fordel at udbyde drift og vedligehold sammen med 
renovering af vejbelysningen. Derved kan driftsentreprenøren planlægge D&V-
opgaven sammen med udskiftning af udtjente armaturer, normalt med lavere 
omkostninger til følge.  
 
Ved udbud af drift og vedligehold sammen med renovering af et større antal 
vejbelysningsarmaturer er det erfaringen, at der kan opnås betydeligt lavere D&V-
priser pr. armatur pr. år. D&V-prisen afhænger som nævnt af, om der er tale om et 
LED-armatur eller et armatur med konventionel lyskilde, idet prisen for drift og 
vedligehold af LED-armaturer er lavest. Det betyder, at skift fra armaturer med 
konventionelle lyskilder til LED-baseret belysning ofte vil give anledning til 
besparelser i relation til både elforbrug og drift og vedligehold. Den primære årsag til 
dette er, at LED-modulernes levetid er lang sammenlignet med de fleste 
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konventionelle lyskilders, hvilket betyder at LED-armaturer kræver mindre eftersyn 
og vedligehold. 
 
 
7. Administrative og andre ydelser 
 
Overblik over administrative ydelser 
Til drift og vedligehold hører normalt en række administrative ydelser, som udføres af 
hhv. kommunen og D&V-entreprenøren. Fordelingen af opgaver skal afklares inden 
udbuddet gennemføres.  
 
Til administrative ydelser hører: 
 
• Opdatering af anlægsdata 
• Administration af skadevoldersager 
• Påvisning af kabler 
• Deltagelse i ledningsejermøder 
• 24/7-Vagtordning for myndigheds- og borgerhenvendelser 
• Hjemmeside med giv et praj løsninger 
• Deltagelse i eventuelle borgermøder 
• Deltagelse i driftsmøder 
• Eftersynsrapporter 
• Årsrapporter 
• Status for energiforbrug 
 
Omfanget og hyppigheden af ovennævnte skal beskrives i SAB og TAG og skal 
indgå i den tilbudte pris. 
 
Andre ydelser 
Udover de administrative opgaver kan andre ydelser som fx beskæring af 
beplantning og fjernelse af graffiti inkluderes i aftalen. 
 
8. Entreprisestyring 
Når udbuddet er gennemført starter den daglige drift og samarbejdet med den nye 
D&V leverandør. Hvis der er tale om en ny leverandør, som kommunen ikke tidligere 
har gjort brug af, vil der være en periode, hvor begge parter skal lære hinanden at 
kende og den nye entreprenør skal blive fortrolig med belysningsanlægget og 
opgaverne i kommunen. Det anbefales derfor, at der afholdes driftsmøder hver 
måned i det første år og herefter hvert kvartal. 
 
Fakturakontrol 
En del af entreprisestyringen består i at kontrollere leverandørens fakturaer. Lever 
fakturaerne op til de bestemmelser, som aftalt i kontrakten? Indeholder de den 
nødvendige dokumentation? Hvis opgaven er defineret som en all-inklusive aftale, er 
afregningen relativt enkel, idet det er stykpriser for drift og vedligehold pr. armatur, 
der styrer afregningen. I så fald skal det bare kontrolleres, om antallet af armaturer 
og prisen stemmer. 
 
En del kommuner har delt deres tilbudsliste op i detaljerede poster og specificeret 
alle delopgaver. Dette kan være en god ide, hvis kommunen selv vil styre og være 
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aktiv i planlægningen og gennemførelsen af opgaverne. Ulempen er, at det er 
vanskeligere at gennemskue, om alle de specificerede opgaver er udført og i hvilket 
omfang. Samtidig kan afregningsbeløbet svinge ganske meget fra måned til måned, 
hvis der er aftalt månedsvis afregning. 
 
Tilsyn 
Som al anden entreprisestyring kræver aftaler om drift og vedligehold også kontrol  
og tilsyn. Kommunen skal sikre sig, at opgaverne bliver udført som aftalt. 
 
I nogle kommuner betyder overholdelse af udrykningstider meget og udløser en bod, 
hvis de ikke overholdes. Derfor skal disse kontrakter overvåges mere præcist for at 
kunne holde leverandøren fast på aftalen. 
 
Daglig drift 
Den daglige drift består ofte af mange forskellige ting, men grundlæggende er det 
leverandøren, der har hovedansvaret for udførelse af eftersyn, vagtordning, 
håndtering af borgerhenvendelser samt udbedring af fejl og mangler.  
 
På de løbende driftsmøder vil der normalt være en række spørgsmål, som skal 
afklares. Spørgsmålene kan fx vedrøre konkrete løsninger på udgåede armaturer, 
planlægning af renoveringsopgaver, udskiftning af specifikke anlægsdele. Der kan 
også være behov for dialog om, hvor der bør renoveres eller hvad der kan gøres for 
at reducere for høje fejl niveauer. 
 
Mulighed for kontrakt forlængelse 
Efter kontraktperiodens udløb som typisk er 4 år vil der normalt være mulighed for 
forlængelse hvis den mulighed indgår i den indgåede kontrakt. Forlængelse kan ske 
hvis kommunen er tilfreds med og samarbejdet har fungeret godt eller man kan 
udbyde opgaven igen og indarbejde de erfaringer der er opnået både med 
kontrakten og med belysningsanlægget. Hvis der opgaven skal udbydes igen, starter 
processen forfra men nu på et nyt grundlag.  
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9. Spørgsmål og svar  
Det følgende er eksempler på spørgsmål, man bør overveje ved udbud af 
servicekontrakter og anbefalinger. Langt de fleste af svarene kan man få mere 
detaljerede svar på ved at læse vejledningen, men i det følgende er givet korte svar 
hvor det er muligt. 

 
1. Afgrænsning: Hvilken af nedenstående anlæg belysning m.m. skal være omfattet 
af en D&V kontrakt: 
• Belysning på kommuneveje? 
• Parkbelysning? 
• Tunnelbelysning? 
• Lys på private fællesveje (aftalt med grundejerne)? 
• Lys omkring kommunale bygninger (gårdspladser, parkeringspladser)? 
• Trafiksignaler? 
• Belysning af vejinformationstavler og vejskilte (hvis man har dette)? 
• Kabler? 
• Tændskabe? 
• Skal gammel vejbelysning, der skal renoveres i perioden, udelukkes? 
 
Svar:  
Så mange af kommunens opgaver bør samles til én driftsholder. Det giver bedste 
overblik og typisk de bedste priser. Der kan dog være lokale hensyn eller fordele ved 
at drifte de nævnte områder det separat.  
 
2. Hvordan skal ansvarsfordelingen være mellem entreprenør og kommune, når det 
gælder løbende drift og vedligehold, udskiftning og fornyelse? 
 
Svar: Det er vigtigste er at ansvarsfordelingen er klar. Fordelingen afhænger af viden 
og ressourcer i Kommunen. Det anbefales at større udskiftninger planlægges 
således at de kan indgå i et samlet udbud med drift og vedligehold. 
 
3. Hvor skal borgerne henvende sig med spørgsmål og fejlmeldinger? 
a. Til kommunen eller entreprenøren? 
Svar: Det afhænger af Kommunen. Det kan ligger både hos Kommune og 
entreprenør. 
b. På hvilke måder (hjemmeside med ”Giv et praj”-funktion, mail, telefon)? 
Svar: De fleste Kommuner har en ”Giv-et praj”-løsning på deres hjemmeside til 
borgerhenvendelser. Her er det naturligt at belysningen også indgår. Henvendelser 
via denne funktion kan enten tilgå Kommunens ansvarlige eller entreprenøren 
direkte. 
c. Telefontid? 
 
Svar: Det vil være mest praktisk at det er entreprenøren, der tager imod 
telefonhenvendelser, da der skal etableres en vagtordning alligevel, men det er 
Kommunens afgørelse om det ønskes at borgerne ringer direkte til kommunen. Giv 
et praj-funktioner på kommunens hjemmesiden er en enkel måde at håndtere 
borgerhenvendelser. De kan enten gå direkte til entreprenøren eller til Kommunen. 
Med hensyn til telefontid så er entreprenørens vagtordningen normalt en 24/7-
ordning, som kan tage imod fejlanmeldelser hele døgnet således at der hurtigt kan 
rykkes ud ved påkørsler af anlægget med personfare. 
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4. Hvor hurtigt skal fejl og mangler udbedres? 
a. Skal det afhænge af, hvilken vejklasse eller hvor fejlen er? 
b. Skal visse fejl rettes hurtigere end andre? 
c. Svar:  
Svar: Se afsnit om serviceniveau. Udrykningstider kan godt differentieres med 
hensyn til forskellige vej- og område typer. Typisk vil udrykningstiderne være 
prioriteret efter elsikkerhed  og trafiksikkerhed. 
 
Nogle fejl tager længere tid at udbedre hvis der skal bestilles master og armaturer 
eller andet materiel. Andre typer kan/skal udbedres eller afhjælpes som hurtigt som 
overhovedet muligt, f.eks. ved påkørsler og lignende. 
 
5. Hvordan skal kommunikationen foregå mellem kommunen og entreprenøren? 
a. Hyppighed af møder? 
b. Adgang til entreprenørens data? 
c. Afrapporteringer – hvor tit og hvordan? 
d. Løbende adgang til information om fejl og afhjælpning heraf via fælles database? 
 
Svar: Den primære kommunikation foregår på driftsmøder som anbefales 
kvartalsvist. Ved førstegangsudbud anbefales månedlige møder det første år. 
En del af dialogen foregår via anlægsdata og de opdateringer som entreprenøren 
skal foretage løbende.  
Det er vigtigt at entreprenøren fremsender opdaterede anlægsdata og gør det ved 
afslutning af kontrakten. Det kan i nogle tilfælde foregå via en database hos 
kommunen eller hos entreprenøren med fælles adgang. 
Afrapportering foregår på driftsmøder og via logbog samt eftersynsrapporter. 
Årsrapporter med status over anlægget er også en god ide. 
 
6. Hvem sørger for indkøb af armaturer, der skal bruges til udskiftning af kassable 
armaturer – er det kommunen selv eller er det entreprenøren? 
Svar: Det afhænger hvorledes kontrakten er opbygget. Er det bygherreleverance af 
armaturer er det Kommunen der skal sørge for at armaturer er klar når 
entreprenøren skal bruge dem. Er det entreprenøren der har ansvaret, kan 
entreprenøren selv planlægge arbejdet og har selv ansvaret for det. 
Det anbefales at det er entreprenøren der køber hovedparten af det nødvendige 
udstyr til opgaven. Det giver færrest grænseflader. 
 
7. Hvordan sikres genanvendelse af fejlramte armaturer eller komponenter? 
Svar: Det kan gøres via krav i udbuddet at alle armaturer skal kunne repareres, men 
ikke alle armaturer er opbygget så de kan repareres på stedet og ikke alle 
producenter ser en (økonomiske) fordel i at reparere. 
 
8. Hvilke økonomiske incitamenter skal der være i kontrakten, og hvordan måles de? 
Det kan f.eks. være: 
a. Energiforbrug 
b. Reparationsegnethed og modulopbygget design 
c. Genanvendelse 
d. Hurtighed ved udbedring af fejl 
e. Borgertilfredshed 
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Svar: I princippet skal der ikke være økonomiske incitamenter, men bod og bonus er 
almindeligt brugt primært til overholdelse af tidsfrister og garanteret 
energibesparelse. Skal der være incitamenter i form af bod eller bonus er det vigtigt 
at overveje hvad deri den pågældende kommune er vigtigst for kontraktopfyldelsen 
og vælge de parametre man vil forfølge.  
 
9. Smart City – er vejbelysningen en del af kommunens nuværende eller kommende 
smart city tiltag? Hvordan skal det afspejles i servicekontrakten, og hvad betyder det 
for den måde, man i kommunen administrerer belysning og smart city, herunder 
f.eks. kommunikation, måling af trafik og måling af luftforurening? 
Svar: Smart City løsninger skal driftes og vedligeholdes, og findes udstyr til sådanne 
funktioner anbefales det at skal de med i en driftskontrakt, med mindre det er 
pilotanlæg eller midlertidige forsøgsanlæg. Ved Smart City løsninger er der normalt 
producenter involveret med special viden om datakommunikation og anvendelsen af 
de opsamlede data som en normal driftsoperatør til vejbelysningen ikke råder over. 
Derfor vil en mulighed være at tegne en servicekontrakt med producenten eller 
leverandøren af Smart City løsningen for at sikre funktionalitet og viden. 
 
10. Hvordan håndteres et anlæg med lysstyring og central overvågning? 
Svar: Der er flere måder at håndtere dette. Nogle entreprenører har selv 
fejlhåndteringssystemer, som de anvender i den daglige drift til håndtering og 
registrering af indberettede fejl. Normalt er det hensigtsmæssigt at entreprenøren får 
en direkte afgang til overvågningsdata som typisk foregår via en web-adgang. I 
aftalen skal således indgå at det er entreprenørens ansvar at følge op på disse data 
og køre ud til fejlene, når det er nødvendigt.  Entreprenøren kan også hjælpe med at 
ændre tænd/sluk og dæmpningsforhold, hvis det er muligt via systemet og 
kommunen ønsker det. 
 
10. Links og henvisninger 
 
[1]  Privatvejsloven : LBK nr. 1234 af 04/11/2015 
[2] Vejledning Udbud og planlægning af renovering af vejbelysning,  

Astrid Espenhain og Kenneth Munck, Lighting Metropolis 
[3]  AAB for drift og vedligehold vejbelysning, Vejdirektoratet 
[4]  AAB for Vejbelysningsmateriel, Vejdirektoratet 
[5] Vejregler for Vejudstyr - Vejdirektoratet 
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