Kommissorium for Vejregelgruppen Struktur og jura
Del 1: Fagområde
Vejregelgruppen udarbejder juridiske og generelle tekniske dokumenter for vej- og bygværksarbejder.
Vejregelgruppen udarbejder vejledninger vedrørende anvendelsen af nye udbudsformer på baggrund af
udviklingen og praksis inden for udbudsområdet.
Vejregelgruppens fagområde
Gruppens arbejde tager afsæt i at indarbejde alle væsentlige aspekter ved udbud og kontraktindgåelse i
vejsektoren af anlægsarbejder, drifts- og vedligeholdsarbejder samt teknisk rådgivning (tjenesteydelser),
samt endvidere leverancer i forbindelse hermed. Udbud dækker både Udbudsloven (EU-udbud) samt
Tilbudsloven.
Konkret udmønter arbejdet sig i en række udbudsforskrifter, der beskriver bestemmelser om udbud og tilbud,
betingelser, styring og samarbejde, arbejdsplads, sikkerhed og sundhed, tilbuds- og afregningsgrundlag
samt kontrakter, som er de primære generelle dokumenter under udarbejdelse af et udbudsmateriale.
Vejregelgruppens samarbejdsrelationer
International udvikling

Vejregelgruppen følger den internationale udvikling inden for fagområdet med primær fokus på EU-retlige
udbudsregler.
Koordination af grænseflader

Vejregelgruppen Struktur og jura rådgiver vejregelgrupper, der udarbejder udbudsforskrifter og andre
dokumenter knyttet til udførelsen, i forbindelse med den overordnede struktur for dokumenterne og er med til
at sikre, at de overordnede rammer og gældende regler for udbuds-, entreprise- og kontraktret samt
byggevareforordningen og arbejdsmiljøregler, er indarbejdet i dokumenterne gennem granskning inden
offentliggørelse.
Vejregelgruppens ansvarsområder
Herunder sikrer vi opdatering af følgende dokumenter:
 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT-P)
 Vejledninger
o Styring og samarbejde
o Arbejdsplads
o Teknisk rådgivning
o Totalentrepriser
o Håndtering af udbud
o Kontrolplaner
 Paradigme for Særlige betingelser
o SB-P (AB92)

o SB-P (ABT93)
o SBR (ABR89)
 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB)
o Styring og samarbejde
o Arbejdsplads
o Mindre entrepriser
 Paradigme for Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) for:
o Styring og samarbejde (AB92)
o Styring og samarbejde – totalentrepriser (ABT93)
o Arbejdsplads
 Paradigme for Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P)
o Betingelser
o Arbejdsplads
 Paradigme for Tilbudsliste (TBL-P)
o Tilbudsliste (AB92)
o Arbejdsplads
o Teknisk rådgivning
o Totalentrepriser (ABT93)


Paradigme for Aftale
o Teknisk rådgivning (AFT-P)

 Paradigme for Udbudskontrolplan (UKP-P)
o Styring og samarbejde
o Arbejdsplads
 Paradigme for Plan for sikkerhed og sundhed (PSS-P)
 Paradigme for Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder
(Journal-P)
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