Kommissorium for Vejregelgruppen Funktionskontrakter og partneringaftaler
Del 1: Fagområde
Vejregelgruppen udarbejder paradigmer for udbud af funktionskontrakter og partneringaftaler for vedligehold
af kommunale veje.
Vejregelgruppens fagområde
Udarbejdelse af udbudsforskrifter for:
 Funktionskontrakt for vedligehold af kommunale veje, omfattende asfaltbelægninger, rabatter og
kørebaneafmærkning mv.
 Partneringaftale for vedligehold af kommunale veje, omfattende asfaltbelægninger og
kørebaneafmærkning mv., udført i et formaliseret samarbejde.
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.
Ved funktionsudbud beskriver kommunen 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.
En partneringaftale er i princippet en traditionel aftale om vedligehold af asfaltbelægninger, hvor der i
aftalen er indbygget en høj grad af fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen samt en formaliseret model for,
hvordan samarbejdet skal forløbe. Kontraktlængden er typisk 4 år, eventuelt med option på yderligere 1-2 år.
Ved en partneringaftale inddrages bygherre og entreprenør i et tættere samarbejde end normalt, og fordelen
er at drage nytte af de fælles kompetencer gennem hele entrepriseforløbet. For eksempel 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.
Vejregelgruppens samarbejdsrelationer
International udvikling

Vejregelgruppen følger i begrænset omfang den internationale udvikling inden for fagområdet.
Koordination af grænseflader

Vejregelgruppen om Funktionskontrakter og partneringaftaler skal sikre, at der udføres granskning i
relevante vejregelgrupper.

Juridiske forhold og strukturel tilpasning

Vejregelgruppen Struktur og jura rådgiver vejregelgrupper, der udarbejder udbudsforskrifter og andre
dokumenter knyttet til udførelsen, i forbindelse med igangsætning af disse projekter og skal granske
dokumenterne inden offentliggørelse.
Ad hoc grupper

Vejregelgruppen kan nedsætte mindre ad hoc grupper til løsning af mindre, kortvarende opgave.
Vejregelgruppen skal styre og koordinere ad hoc gruppernes arbejde.
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