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Afsnit 1: Sammenfatning    Sammenfatning og baggrund 1 
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Hovedkonklusioner  Side nr.   

Om analysen 
•  Rapportens baggrund, primære konklusioner og anbefalinger. 
•  Afgrænsningen af kommunalt vejvedligehold, opdelingen i tre hovedområder og oversigt over de 

kommunale vejes fordeling mellem kommuner. 

Effektiviseringspotentialet 
•  Den relevante udgiftsbase i kommunerne udgjorde i 2013 i alt ca. 5,8 mia. kr. (2015 p/l). 
•  Det samlede potentiale anslås konservativt til at udgøre op til 980 mio. kr. årligt, svarende til 17 pct. af 

udgiftsbasen. 
•  En del af potentialet kan realiseres ved intern effektivisering i kommunerne, mens realisering af en større 

del forudsætter stigende tværkommunal koordination af indkøb og udbud. Realisering af det fulde potentiale 
forudsætter dannelsen af nye kommunale enhedsorganisationer på vejvedligeholdelsesområdet. 

Indfasning af potentialet 
•  Kommunernes eksisterende kontraktbindinger, gennemførelsen af konkrete effektiviseringsprojekter og evt. 

organisatoriske omlægninger påvirker alle horisonten for implementeringen af rapportens anbefalinger. 
•  I 2016 er den øvre grænse for realiseret potentiale ca. 261 mio. kr., hvilket stiger til ca. 937 mio. kr. i 2019. 

Centrale pointer i inspirationskataloget til kommunerne 
•  Effektive indkøb og udbud betinger en højere grad af forpligtethed til de fælles aftaler. 
•  Skabelsen af en enhedsorganisation på tværs af et antal kommuner kan med fordel gøre brug af 

erfaringerne fra de lignende processer på forsynings- og beredskabsområderne. 

Analysens empiriske grundlag 
•  Analysen hviler på en flerhed af datakilder, som involverer kommunerne igennem interviews, en 

spørgeskemaundersøgelse og validering af regnskabsdata. 
•  Centrale leverandører og Vejdirektoratet har dertil bidraget med inspiration til analysen. 
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Om analysen (1/6). Baggrund 

Baggrunden for analyse af kommunernes vejvedligehold 
Regeringen og KL gennemførte som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2014 en analyse af mulighederne for flere fælles 
løsninger på tværs af kommunerne, herunder bl.a. en minibusinesscase vedrørende fælles vedligehold af kommunale veje. Den 
gennemførte foranalyse indikerede, at vejområdet umiddelbart møder kriterierne for egnethed til fælles løsninger, herunder at der er tale om 
et investeringskrævende område med stor indkøbsandel og krav om specialistkompetencer. Samtidig kan lokal variation i serviceniveauer 
håndteres inden for et samarbejde. 
 
Det blev i forlængelse heraf besluttet at gennemføre nærværende uddybende analyse af mulighederne for fælles løsninger inden for 
vejvedligehold. Analysen har samlet set to formål: 
•  For det første skal analysen beregne og kvalificere de økonomiske potentialer ved, at flere kommuner fremadrettet indgår i fælles 

løsninger på det kommunale vejområde. 
•  For det andet skal analysen kunne give god inspiration til kommunerne i forhold til deres overvejelser og arbejde med fælles løsninger på 

vejområdet. 
 
Analysen er gennemført i fællesskab mellem McKinsey & Company og Struensee & Co. i perioden 26. februar til 13. maj 2015. Styregruppen 
for analysen har været sammensat af repræsentanter fra KL og Finansministeriet, mens en referencegruppe bestående af 8 kommunale 
tekniske chefer og direktører har givet projektgruppen løbende tilbagemeldinger omkring analysens indhold. 
 
Denne rapport afslutter analysearbejdet gennem dels en beskrivelse af det kommunale område for vejvedligehold, dels identifikation af 
mulige økonomiske potentialer samt inspiration til realisering heraf. 
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Om analysen (2/6). Centrale konklusioner 

Stor variation mellem kommunernes opgave 
Området for kommunalt vejvedligehold er kendetegnet ved en stor variation i den opgave, den enkelte vejchef står overfor. Kommunerne 
varetager således alt mellem 60 og 1.987 km vej og har mellem 5 og godt hundrede ansatte på vejområdet. I alt beskæftiger området ca. 
3.600 medarbejdere i kommunerne. Vejvedligehold er endvidere et område, hvor kommunerne i meget forskellig grad har valgt at udlicitere til 
private leverandører. 
 
Eksisterende samarbejder berører en mindre del af den samlede opgave 
Der eksisterer i dag et vist samarbejde mellem kommunerne på området, men det er et samarbejde, der berører en mindre del af den 
samlede opgave. Mest udbredt er samarbejdet vedr. glatførebekæmpelse, herunder særligt fælles indkøb af vejsalt og en vis grad af 
koordinering af glatførebekæmpelse på veje, der krydser kommunegrænser. Derimod er der kun et begrænset samarbejde mellem 
kommuner på det udgiftstunge belægningsarbejde, ligesom de allerede eksisterende indkøbsfællesskaber mellem kommuner i begrænset 
omfang anvendes til fællesindkøb til vejvedligehold. 
 
En samlet udgiftsbase på 5,8 mia. kr. 
Den samlede kommunale udgift til området er på baggrund af validering hos 59 kommuner anslået til i alt 5.786 mio. kr. (2015 p/l). Af dette 
udgør lønudgifter 1.440 mio. kr., kommunernes direkte vareindkøb 987 mio. kr. og udgifter til eksterne leverandører 2.609 mio. kr. De 
resterende 750 mio. kr. indeholder bl.a. udgifter til materiel, betaling til forsyningsvirksomheder, skatter, afgifter og forsikringer. De samlede 
kommunale udgifter fordeler sig med ca. 67 pct. til belægningsområdet (det sorte område), ca. 17 pct. til vinterberedskab (det hvide område) 
og ligeledes ca. 17 pct. til pleje af grønne områder (det grønne område). 
 
Gennemgående stordriftsfordele 
Når kommunernes udgifter til vejvedligehold sammenlignes, fremtræder der gennemgående positive stordriftsfordele, således at 
enhedsudgifterne pr. km vej er betragteligt lavere for kommuner med meget kommunal vej. Dette er tilfældet såvel for den samlede 
enhedsudgift som for deludgifterne til hhv. medarbejdere, materiel og vareindkøb, hvilket er i overensstemmelse med de lignende erfaringer 
fra Vejdirektoratet, som realiserede betydelige besparelser ved at skabe større udbud. Endvidere er det en sammenhæng, der bekræftes af 
de interviewede kommuner, herunder særlig kommuner der i forbindelse med den seneste kommunalreform gjorde sig konkrete erfaringer 
med sammenlægningen af området for vejvedligehold for flere tidligere kommuner. 
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Om analysen (3/6). Centrale konklusioner 

Analysen anvender fire modeller for effektiviseringer 
Stordriftseffekten anvendes i analysen til at vurdere det økonomiske potentiale, der kan realiseres ved i højere grad at samtænke 
kommunernes vejvedligehold. Gennem tre modeller for hhv. indkøbssamarbejde, udbudssamarbejde og enhedsorganisation beskrives 
løsninger, der kan frigøre ressourcer gennem lavere indkøbspriser, økonomisk mere fordelagtige tilbud fra private leverandører samt 
besparelser på løn og materiel i kommunernes egenproduktion. Endvidere peges der gennem benchmark af kommunernes udgifter på, at 
der uanset anvendelsen af fælles løsninger eksisterer så store forskelle i udgiftsniveau mellem sammenlignelige kommuner, at der også 
internt i den enkelte kommune er et effektiviseringspotentiale. 
 
Estimatet for effektiviseringspotentialet udgør op til knap 1 mia. kr.  
Det samlede potentiale anslås til at udgøre op til knap 1 mia. kr. årligt, svarende til 17 pct. af udgiftsbasen på ca. 5,8 mia. kr.. Dette potentiale 
skal opfattes som et skøn, da analysen gennem kommunernes validering er afgrænset til ca. 90 pct. af den relevante udgiftsbase i de 
kommunale regnskaber. Der resterer således ca. 636 mio. kr. på de relevante konti, som ikke falder inden for denne analyse. Dertil opererer 
en central del af analysen med en reduceret base, der ikke inkluderer det grønne område (i alt ca. 980 mio. kr.). Varierende præcision i 
kommunernes kontering bevirker, at analysen udelukkende beskæftiger sig med overordnede sammenhænge på tværs af alle kommuner. 
Analysen kan således ikke meningsfuldt anvendes til at udtale sig om effektiviseringspotentialet i navngivne kommuner. 
 
Der forudsættes uændret udliciteringsgrad samt forskelle i serviceniveau 
Der er igennem analysen taget højde for, at kommunerne i meget varierende grad vælger at udlicitere opgavevaretagelsen til private 
leverandører. Beregningen af effektiviseringspotentialer tager derfor udelukkende udgangspunkt i kommunernes eksisterende valg af 
udlicitering og forudsætter dermed hverken en større eller mindre grad af udlicitering fremadrettet. På samme vis er det en vigtig 
forudsætning for de anbefalede modeller for effektivisering, at kommunerne fortsat har mulighed for at fastsætte forskellige serviceniveauer 
for den fremtidige varetagelse af vejvedligehold mv. 
 
Analysen har afdækket en række særlige forhold, som den enkelte kommune kan lade sig inspirere af 
I tillæg til det økonomiske potentiale har analysen klargjort, at der i kommunernes egne erfaringer med effektiviseringsprojekter samt i 
leverandørernes betragtninger om samspillet med kommuner ligger en række vigtige anbefalinger til den enkelte kommune. Disse er 
præsenteret i et samlet inspirationskatalog til kommunerne. Analysen af leverandørmarkederne (salt, asfalt, grus) har endvidere vist, at hvert 
marked har en særlig logik, der dels kan gøre det vanskeligt for den enkelte kommune at opnå fordelagtige priser på vareindkøb, dels 
komplicerer udarbejdelsen af landsdækkene rammeaftaler. Som en del af indkøbsanalysen oplistes de særlige forhold, der skal tages højde 
for i arbejdet mod at agere mere fælles i tilgangen til disse markeder. 
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Om analysen (4/6). Afgrænsning 

Kommunernes vejvedligehold 
Kommunerne har ansvar for ca. 70.000 km vej, svarende til ca. 95 pct. af det samlede vejnet i Danmark. Udover at være et stort 
udgiftsområde er vejvedligehold kendetegnet ved et udbredt samarbejde mellem kommunerne og den private sektor. Således er knap 50 pct. 
af udgifterne betaling til eksterne leverandører for udliciteret opgaveløsning, mens resten dækker interne kommunale udgifter. Den samlede 
kvalitet og effektivitet af kommunernes vejvedligehold er derfor ikke kun betinget af tilrettelæggelsen af den interne drift, men i høj grad også 
betinget af kommunernes interaktion med det private marked og muligheden for i stadig højere grad koordineret at udnytte stordriftsfordele 
og konkurrence blandt de private leverandører. 
 
Der eksisterer allerede i dag forskellige fælleskommunale samarbejder på vejområdet – fra uformelle (ikke selskabsgjorte) samarbejder til et 
enkelt §60-fællesskab bestående af to kommuners vej- og parkafdelinger1. Herudover er vejområdet i mange kommuner organiseret i en 
bestiller-udfører model, der har medført øget transparens i forhold til udgifter og serviceniveau, hvilket kan gøre det lettere at indgå i 
fælleskommunale samarbejder på området. Overvejelserne på det kommunale vejområde skal desuden ses i sammenhæng med, at 
kommunerne aktuelt er ved at udvikle flere fælleskommunale løsninger f.eks. på indkøbsområdet (herunder SKI), beredskabsområdet og 
forsyningsområderne. Endelig viser selskabsdannelsen på forsyningsområdet, at både interessentskaber (I/S) og aktieselskaber (A/S) kan 
være konstruktioner, der kan tages i anvendelse som organisatorisk ramme for et samarbejde. 
 
Erfaringerne fra det statslige område (Vejdirektoratet) har de senere år vist et betydeligt potentiale i at gennemføre større udbud. Således er 
der realiseret besparelser på ca. 10 procent på vejdrift, herunder ved at tiltrække større og mere effektive leverandører. Niveauet for 
enhedsomkostningerne kan ikke umiddelbart sammenlignes mellem det statslige og kommunale vejnet, men erfaringer kan nyttiggøres i 
forhold til, hvordan der kan realiseres effektiviseringer ved – givet opgaver og serviceniveauer – at udnytte stordriftsfordele i 
arbejdsorganisering og markedsanvendelse. 
 
Analysen af kommunernes vejvedligehold tager sit udgangspunkt i den løbende udgift til at opretholde det kommunale vejnet samt 
mulighederne for et øget kommunalt samarbejde omkring denne opgave. Anlæg af nye vejanlæg er således ikke en del af nærværende 
analyse. I samarbejde med referencegruppen til analysen er det kommunale område for vejvedligehold således specificeret i 8 adskilte 
delopgaver (se følgende side). 

1) Nordsjællands Park og Vej I/S er under etablering som en samling af vej- og parkafdelingerne i Helsingør og Fredensborg kommuner. 
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Om analysen (5/6). Delområder og aktiviteter 

Området for vejvedligehold mv. kan inddeles i tre hovedområder, henholdsvis det sorte område, det hvide område og det grønne område.  
I analysen er der foretaget en yderligere inddeling af aktiviteter på 8 delområder inden for de tre hovedområder.  

1. Vedligehold af belægning 
Asfalt, grus, fliser, belægningssten, 
fortove, kantsten, kørebaneafmærkning, 
skilte, små bygværker, afspærring ifm. 
belægningsarbejde, håndtering af 
anmeldelser fra borgerne, besigtigelse, 
akut udbedring. 
 
2. Vedligehold af vejinventar 
Gadebelysning, autoværn, signalanlæg. 
 
3. Grøn pleje af vejarealer 
Renhold, fejning, vedligehold af grønne 
rabatter, grøfter og heller, pleje af 
vejsidebeplantning, tømning og 
vedligehold af vejbrønde, græsslåning, 
ukrudtsbekæmpelse. 
 
4. Trafikregistrering  
Registrering af trafikbelastning, fartmåling.  

5. Vinterberedskab 
Vedligehold af maskinel, overvågning af 
vej- og vejrsituationen, måleudstyr. 
 
6. Glatførebekæmpelse 
Saltning, grusning, snerydning. 
 

7. Drift og pleje af større grønne 
områder 
Drift og pleje af grønne områder, parker. 
 
8. Grøn pleje af kommunale ejendomme 
og udearealer 
Pleje af kultur-, fritids- og skolearealer 
samt kommunens øvrige udearealer. 
 

DET SORTE OMRÅDE DET HVIDE OMRÅDE DET GRØNNE OMRÅDE 
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Om analysen (6/6): Kommunernes km vej er geografisk ujævnt fordelt   

Km vej 
0-500 km 
500-1000 km  
1000-1500 km 
1500-2000 km  

Kommunernes km vej 
Geografisk fordeling 

Kommunernes vejlængder 
Antal km 

1.000 

500 

0 

2.000 

1.500 

720 

Kilde: Vejdirektoratet 

•  Kommunerne varetager vejstrækninger af markant varierende 
længde – fra 60 til knap 2.000 km med en gennemsnitlig 
strækning på 720 km. 

•  Kommunerne med de længste vejstrækninger er primært jyske 
kommuner, mens kommunerne med korte vejstrækninger 
primært er kommuner i hovedstadsområdet.  
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Effektiviseringspotentialet (1/6). Den konsoliderede udgiftsbase er opgjort til ca. 5,8 mia. kr.  

739

615

987

586

750

592

418

274

Samlet udgiftsbase 5.786 1.440 

Det grønne område 

2.609 

980 

1.917 3.834 

973 
233 

91 

Det hvide område 164 

Det sorte område 

158 

Øvrige1 

Eksterne tjenesteydelser 

Lønninger 
Varekøb 

Nettodriftsudgifter til vejvedligehold i 2013, mio. kr. (2015 p/l) 

1) ”Øvrige” indeholder f.eks. udgifter til vedligeholdelse af materiel, leverancer fra kommunernes egne forsyningsvirksomheder (dog ikke kommunernes forbrug af elektricitet), skatter, afgifter og forsikringer.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Danmarks Statistik, FLD og egne beregninger. 
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Effektiviseringspotentialet (2/6). Det samlede potentiale skønnes op mod 980 mio. kr. årligt  

Potentiale, mio. kr.  

•  Analysen estimerer effektiviseringspotentialet på området for vejvedligehold til op mod 980 mio. kr.  
•  En andel af det samlede potentiale (287-427 mio. kr.) kan realiseres uden grundlæggende ændringer 

i den nuværende organisatoriske struktur, mens det resterende potentiale kræver etablering af en 
form for enhedsorganisation. Den øvre del af potentialet ved at etablere enhedsorganisationer 
(251-277 mio. kr.) er forbundet med større usikkerhed end de øvrige estimater, da 
potentialeberegningen baserer sig på et estimat fra Vejdirektoratets samling af vejvedligeholdelsen 
på nationalt niveau samt en forudsætning om en samling af kommunal vejvedligeholdelse i blot 5 
tværkommunale enheder. Se følgende næste side for uddybning af potentialets delelementer.  

Side 

65-71  

70  

72-84  

85-92 

100  

101  

102 

93-109 

71  

Forudsætning for potentiale 
Nuværende organisering 
Tværkommunal koordinering 
Organisatoriske ændringer 
Særlig usikkerhed i estimat 

Kilde: Egne beregninger. 

Pct. af 5,8 mia. kr. 

1,8 - 3,6 

0,6 - 0,7 

0,4 - 0,8 

2,7 - 3,0 

1,6 - 1,8 

1,7 - 2,2 

0,8 - 0,9 

12,0 – 13,3 

13,9 – 16,9 

0,1 5-7 

251-277 

Enhedsorg. 

Udbud 

251-277 

Materiel 49-54 

Medarbejdere 98-108 

Administration 95-105 

Lønforskelle 35-39 

Intern 105-209 

802-980 Total 

157-173 

Indkøb 25-45 

Sygefravær 

697-771 
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Effektiviseringspotentialet (3/6). Potentialets delelementer 

Intern effektivisering. Det samlede potentiale ved intern effektivisering estimeres til 105-209 mio. kr. Dette potentiale kan realiseres 
uafhængigt af de øvrige effektiviseringsgreb og kan derfor også fungere som et supplement til den samtidige anvendelse af et eller flere af 
de tre øvrige områder for effektivisering. Analysen af interne effektiviseringer præsenterer to delanalyser (indeholdt i det samlede 
potentiale), som kan inspirere til tilgangen: dels udligning af lokale lønforskelle (35-39 mio. kr.), dels reduktion af sygefravær på området 
for vejvedligehold (5-7 mio. kr.) 
 
Effektivisering af indkøb. Gennem tre forskellige tilgange til vurdering af potentialet ved mere effektivt indkøb estimerer analysen det 
samlede potentiale til at være 25-45 mio. kr. Der er tale om et estimat, der ikke forudsætter en større standardisering af de produkttyper, 
kommunerne i dag indkøber til området. Indkøbseffektiviseringer kan gennemføres uafhængigt af de øvrige effektiviseringsgreb gennem 
kommunal koordination af indkøb eller alternativt som en delmængde af en kommunal enhedsorganisation på området for vejvedligehold. 
 
Effektivisering af udbud. En udstrakt standardisering og synkronisering af de kommunale udbud til private leverandører på særligt 
belægningsområdet estimeres at kunne realisere et effektiviseringspotentiale på 157-173 mio. kr. En del af potentialet opstår gennem en 
fælles beslutning om den ønskede leverandør og produkttype, mens det er muligt i den enkelte kommune at fastsætte forskellige 
serviceniveauer for f.eks. frekvens for tilsyn og udbedring af huller. Udbudseffektiviseringer kan gennemføres uafhængigt af de øvrige 
effektiviseringsgreb gennem kommunal koordination af udbud eller alternativt som en delmængde af en kommunal enhedsorganisation på 
området for vejvedligehold. 
 
Enhedsorganisation. Oprettelsen af et mindre antal enhedsorganisationer på området for vejvedligehold mv. estimeres at kunne realisere 
et effektiviseringspotentiale på op til 697-771 mio. kr. Den øvre del af estimatet inkluderer ovenstående potentialer på indkøbs- og 
udbudsområderne, som realiseres i kraft af, at enhedsorganisationen opnår en størrelse, hvor den forudsatte kommunale koordination af 
indkøb og udbud er realiseret som en del af den organisatoriske sammenlægning. Endvidere præsenterer analysen af 
enhedsorganisationen tre delanalyser (ligeledes indeholdt i det samlede potentiale): en reduktion af administrative ressourcer (95-105 mio. 
kr.), et reduceret behov for driftsmedarbejdere (98-108 mio. kr.) samt en bedre udnyttelse af materiel (49-54 mio. kr.). Realiseres kun en 
mindre del af det samlede potentiale i enhedsorganisationen, realiseres en tilsvarende mindre del af potentialerne på indkøbs- og 
udbudsområderne som konsekvens herfra (se også næste side). 
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Effektiviseringspotentialet (4/6). Fordeling på udgiftskategorier 

750 

987 

2.609 

1.440 

5.786 

Note: Figuren læses vandret, så der i de fem øverste rækker er tale om andele af den udgiftskategori, der er angivet til højre. Som eksempel er det angivet, at enhedsorganisationen med 60 enheder estimeres at 
medføre en besparelse på op til 12,4 pct. af den samlede lønbase på 1.440 mio. kr., mens samme løsning kan forventes at medføre en besparelse på op til 3,8 pct. af af den samlede udgift til eksterne 
tjenesteydelser på 2.609 mio. kr. For overskuelighedens skyld er der udelukkende anvendt den øvre ende af intervallerne på foregående side. For varianterne af enhedsorganisationen kan 2/3 af 
effektiviseringspotentialet relateres direkte til de tilsvarende potentialer i modellerne for indkøb, udbud, administration, medarbejdere og materiel. Den resterende 1/3 af potentialet er fordelt forholdsmæssigt ud fra 
den samlede udgiftsbase. 

Potentiale, 
mio. kr.  

Potentiale, pct. af udgiftskategori 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

209  

Løn  

Varekøb 

Tjeneste- 
ydelser  

Øvrigt  

Total 

- 

4,6 

- 

- 

0,8 

45  

Udgiftsbase, mio. kr.  Intern Indkøb Udbud Enhed 80 Enhed 65 Enhed 60 Enhed 38 Enhed 21 (A) Enhed 5 Enhed 21 (B) 

- 

- 

6,6 

- 

3,0 

173  

0,8 

0,1 

0,3 

0,6 

0,4 

24  

8,5 

1,5 

2,6 

6,0 

4,3 

249  

12,4 

2,2 

3,8 

8,8 

6,3 

365  

16,8 

2,9 

5,1 

11,9 

8,5 

494  

21,7 

3,8 

6,6 

15,4 

11,0 

638  

21,7 

3,8 

6,6 

15,4 

11,0 

638  

26,2 

4,6 

8,0 

18,6 

13,3 

771  
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Effektiviseringspotentialet (5/6). Fordeling på udgiftskategorier 

Intern effektivisering reducerer alle udgiftskategorier 
På foregående side er det forudsat, at det estimerede potentiale på 105-209 mio. kr. gennem intern effektivisering fordeler sig relativt efter 
udgiftskategorierne, så det øvre potentiale svarer til 3,6 pct. af udgifterne til løn, 3,6 pct. af udgifterne til varekøb, 3,6 pct. at udgifterne til 
eksterne tjenesteydelser og 3,6 pct. af de øvrige udgifter til vejvedligehold mv. 
 
Effektivisering af indkøb medfører besparelser på varekøb 
Den potentielle besparelse ved at samarbejde om indkøb (25-45 mio. kr.) fører til en direkte reduktion af kommunernes udgifter til varekøb 
på op til 4,6 pct. Der er i tillæg til de lavere priser i varekøbet en mulig effektivisering i antallet af administrative medarbejdere, der er ansat 
i indkøbsfunktionen. Da analysen af de eksisterende kommunale indkøbssamarbejder ikke entydigt har kunnet vise en besparelse i 
administrative ressourcer på området, er denne effekt imidlertid ikke indregnet i nærværende analyse. 
 
Effektivisering af udbud medfører besparelser på tjenesteydelser 
Den potentielle besparelse ved at samarbejde om udbud (157-173 mio. kr.) fører til en direkte reduktion af kommunernes udgifter til 
eksterne tjenesteydelser på op til 6,6 pct. Der er i tillæg til de lavere kontraktudgifter en mulig effektivisering i antallet af administrative 
medarbejdere, der er ansat i udbudsfunktionen. Da analysen af de eksisterende kommunale samarbejder om fælles udbud ikke entydigt 
har kunnet vise en besparelse i administrative ressourcer på området, er denne effekt imidlertid ikke indregnet i nærværende analyse. 
 
Enhedsorganisation realiserer effektiviseringer på alle fire udgiftskategorier 
Det øvre potentiale for enhedsorganisationen ved oprettelsen af blot 5 kommunale fællesskaber medfører en estimeret samlet besparelse 
på 697-771 mio. kr., svarende til op til 13,3 pct. at udgiftsbasen. Indeholdt i dette er effektiviseringer på indkøb, udbud, administration, 
driftsmedarbejdere og materiel, som er fordelt på de relevante omkostningskategorier. Særligt for effektiviseringen af varekøb antages det, 
at enhedsorganisationen når ovenstående indkøbspotentiale (4,6 pct.) ved dannelsen af 5 enheder, mens effektiviseringen af udbud (6,6 
pct.) opnås allerede ved dannelsen af 21 enheder. For enhedsorganisationer mindre end dette er overlappet med potentialerne på 
indkøbs- og udbudsområderne nedskaleret relativt med den samlede besparelse den konkrete størrelse på enhedsorganisationen. Som 
eksempel realiserer modellen med i alt 65 enheder i sig selv blot 1,5 pct. besparelse på varekøb sammenlignet med ovenstående 4,6 pct. 
gennem kommunal koordinering af indkøb. 
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Effektiviseringspotentialet (6/6). Nøgletal 

Gns. km vej 
/enhed  

Antal kommunale 
enheder1 

§60-fællesskaber1 

Antal kommuner 
pr. §60-fællesskab 

Antal 
medarbejdere2 

Antal 
materielgårde2   

Gns. indbyggertal 
/enhed  

Gns. areal/enhed 
(km2)  

Gns. ind- og 
udpendling/enhed  

1) Der eksisterer i dag 96 kommunale vej- og parkenheder samt 1 §60-fællesskab (Nordsjællands Park og Vej I/S – et samarbejde mellem Fredensborg og Helsingør kommuner). 
2) Estimeret ud fra den relative besparelse på den relevante udgiftskategori på side 14 (antal medarbejdere er estimeret ud fra lønbesparelsen og antal materielgårde ud fra besparelsen på øvrige udgifter). 

Intern Indkøb Udbud Enhed 80 Enhed 65 Enhed 60 Enhed 38 Enhed 21 (A) Enhed 5 Enhed 21 (B) 

96 

2 

720 

57.751 

22.305 

1 

3.470 

166  

438 

96 

2 

720 

57.751 

22.305 

1 

3.600 

172 

438 

96 

2 

720 

57.751 

22.305 

1 

3.600 

172 

438 

69 

2-4 

882 

70.745 

27.323 

11 

3.570 

171  

536 

50 

2-8 

1.086 

87.071 

33.629 

15 

3.296 

162  

660 

44 

2-10 

1.176 

94.327 

36.431 

16 

3.153 

157  

715 

10 

2-11 

1.857  

148.937 

57.523 

28 

2.996 

152  

1.129 

1 

2-11 

3.360 

269.506 

104.089 

20 

2.819 

146 

2.043 

1 

2-11 

3.360 

269.506 

104.089 

20 

2.819 

146 

2.043 

0 

10-34 

14.114 

1.131.925 

437.173  

5 

2.657 

140 

8.582 
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Indfasning af potentialet (1/2). Forhold der betinger indfasningsprofil 

Flere forhold spiller ind i implementeringshorisonten for 
effektiviseringspotentialet 
•  En mindre del (35-39 mio. kr.) af den interne model består af udligning af 

lokale lønforskelle. Det antages, at indfasningen sker over 10 år, så 
størstedelen af potentialet kan indhentes ifm. naturlig afgang. 

•  For den andel af indkøbspotentialet, der betinger rammeaftaler i regi af SKI, 
kræver forudgående markedsanalyse, koordination med kommuner og 
udbud anslået ca. 1 år. Dette potentiale er således i det følgende placeret 
med virkning fra 2017. 

•  Afgørende for potentialet i udbudsmodellen er kommunernes eksisterende 
kontraktbindinger. På baggrund af svar fra kommunerne om deres 
eksisterende kontraktlængder er det i figuren til højre estimeret, hvilken 
andel af kontrakterne, der er udløbet efter 1 år, 2 år osv. På denne baggrund 
angives indfasningsprofilen for udbudsmodellen til 30,6 pct. i 2016, 59,4 pct. 
i 2017, 76,0 pct. i 2018 og 88,2 pct. i 2019. De resterende 11,8 pct. af 
potentialet kræver enten en indfasningsperiode udover den fireårige periode 
eller alternativt, at de enkelte kommuner forhandler sig ud af deres 
individuelle kontrakter. 

•  Etableringen af enhedsorganisationer gennem §60-fællesskaber kræver 
betydelig såvel politisk som administrativ forberedelse samt konkrete 
effektiviseringsprojekter. Det vurderes, at forarbejdet vil tage 1-2 år, mens 
indhøstning af det fulde potentiale i det nydannede fællesskab vil kræve 
yderligere 1/2 år2. Det antages derfor, at halvdelen af fællesskaberne vil nå 
fuldt potentiale fra 2017 og den resterende halvdel fra 2018. 

Udløb af kommunens eksisterende kontrakter på vejvedligehold (estimat)1 

Kumulativ pct. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
0 

70 

30 

50 

100 

80 

60 

40 

90 
91,9 

94,1 

76,0 

88,2 

59,4 

30,6 

95,2 

År 

96,5 

1) Kommunerne er blevet spurgt til den anslåede gennemsnitsvarighed af kontrakter med private leverandører på 1 mio. kr. eller mere per annum (n = 52). Hvor en kommune har angivet flere kontraktvarigheder, 
er der udregnet et simpelt gennemsnit af disse, jf. spørgsmålsformuleringen. Det er for alle kontraktlængder antaget, at andelen af kontrakter, der udløber årligt, er 1/(kontraktlængden angivet i år). Det betyder, at 
1/15 af de 15-årige kontrakter, 1/3 af de treårige kontrakter etc. antages at udløbe hvert år. 
2) For den andel af potentialet i §60-fællesskaberne, der vedrører udbudsbesparelser, følger indfasningen af potentialet ovennævnte trappe for udbudsmodellen. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 52. 
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Indfasning af potentialet (2/2). Indfasningsprofil 

1) Der er en del af det samlede potentiale (i alt 41-43 mio. kr.), der i udgangspunktet først kan realiseres senere end 2019. Dette skyldes dels enkelte kommuners kontraktbindinger, som i givet fald vil skulle 
genforhandles for at indgå i potentialet tidligere, dels den længere indfasning af udligningen af lønforskelle. 
Note: Det samlede potentiale er i 2016 lig summen af intern, indkøb og udbud. I de øvrige år er det lig summen af intern og enhedsorganisation (som dermed også indeholder indkøb og udbud). 

2017 

75-179 mio. kr. 

25-45 mio. kr. 

93-103 mio. kr. 

285-315 mio. kr. 

360-495 mio. kr. 

Intern: 

Indkøb: 

Udbud: 

Enhedsorg.: 

Samlet: 

2016 

134-261 mio. kr. 

72-176 mio. kr. 

14-32 mio. kr. 

48-53 mio. kr. 

0 mio. kr. 

Intern: 

Indkøb: 

Udbud: 

Enhedsorg.: 

Samlet: 

2018 

79-183 mio. kr. 

25-45 mio. kr. 

119-131 mio. kr. 

659-729 mio. kr. 

738-913 mio. kr. 

Intern: 

Indkøb: 

Udbud: 

Enhedsorg.: 

Samlet: 

2019 

83-187 mio. kr. 

25-45 mio. kr. 

138-153 mio. kr. 

678-751 mio. kr. 

761-937 mio. kr. 

Intern: 

Indkøb: 

Udbud: 

Enhedsorg.: 

Samlet: 

Fuldt indfaset1 

105-209 mio. kr. 

25-45 mio. kr. 

157-173 mio. kr. 

697-771 mio. kr. 

802-980 mio. kr. 

Intern: 

Indkøb: 

Udbud: 

Enhedsorg.: 

Samlet: 
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Centrale pointer i inspirationskataloget til kommunerne 

På baggrund af analysen er der i inspirationskataloget (kapitel 6) opstillet en række konkrete opmærksomhedspunkter og overvejelser, 
som kommunerne med fordel kan inddrage i arbejdet med fælleskommunale løsninger på området for vejvedligehold mv.  

Uanset valget af fælleskommunale løsninger på området for vejvedligehold har kommunerne mulighed for gennem ledelsesmæssige og 
politiske beslutninger at nedbringe den enkelte kommunes enhedsudgifter. Inspirationskataloget oplister en række forhold, som den 
enkelte kommunalbestyrelse og administrative ledelse med fordel kan være opmærksom på i arbejdet med interne effektiviseringer. 
 
For indkøbsmodellen sætter inspirationskataloget bl.a. fokus på, at forventningsafstemning, en vis standardisering og gensidig forpligtelse 
i forhold til tilslutning og brug af fælles indkøbsaftaler er afgørende for at indfri potentialet. For SKI-rammeaftaler sættes der tilsvarende 
fokus på nødvendigheden af at opnå en høj compliance blandt kommunerne, eventuelt via aftaler der muliggør geografisk betinget 
prisdifferentiering.  
 
For udbudsmodellen peges der i inspirationskataloget på en række forhold, der har væsentlig betydning for prisdannelsen på 
leverandørers ydelser på vejområdet, herunder størrelse og sammenhæng af den udbudte masse, samtidighed i de udbudte entrepriser 
samt tidsmæssig fleksibilitet i gennemførslen af opgaver.  
 
Enhedsorganisationer kan dannes gennem §60-fællesskaber, hvilket kræver en betydelig forberedelse, herunder politisk afstemning 
mellem de indgående kommuner om indretningen af det kommunale fællesskab samt behandling af indstillinger i kommunalbestyrelserne, 
udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, åbningsbalance mv. §60-fællesskaberne kan indrettes ganske fleksibelt, herunder i forhold til 
differentiering af serviceniveau og finansiering. Kommunerne kan med fordel trække på de aktuelle erfaringer fra dannelse af §60-
fællesskaber på beredskabsområdet og forsyningsområdet, som kan inspirere til dannelsen af enten interessentskaber eller 
aktieselskaber. Inspirationskataloget præsenterer samlet en række konkrete overvejelser, kommunerne kan gøre sig i den forbindelse. 
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Analysens empiriske grundlag (1/2). Kilder 

Regnskab 2013 valideret 
af kommuner 

•  Kommunernes regnskabstal for 2013 på konti 0.28.20 Grønne områder og naturpladser, 2.28.11 
Vejvedligeholdelse, 2.28.12 Belægninger mv., 2.28.14 Vintertjeneste, 2.28.22 Vejanlæg og 2.28.23 
Standardforbedringer af færdselsarealer. Regnskabstallene er efterfølgende valideret med inddragelse af 
kommunernes spørgeskemabesvarelser og udgør basis for beregningen af effektiviseringspotentialer. 

Spørgeskema  

•  Der er udsendt et spørgeskema til alle kommuner med henblik på at validere og afdække kommunernes 
driftsudgifter, medarbejderressourcer, materiel og vareindkøb, eksterne leverandører, samarbejde med 
andre kommuner samt servicemål for vejvedligehold mv. 

•  Spørgeskemaet er besvaret af 66 kommuner1, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 67 procent.  

Casekommuner  

•  Som del af undersøgelsen er der udvalgt 8 casekommuner, hvor der er gennemført interviews med 
kommunaldirektør, økonomidirektør og teknisk direktør om kommunens vejvedligehold. De 8 kommuner er 
udvalgt som repræsentanter for de eksisterende kommunale samarbejder på området for vejvedligehold. 

•  Casekommunerne har dertil bidraget med informationer om bl.a. ressourceforbrug på vejvedligehold mv.  

Leverandørinterviews  

•  Der er gennemført interviews med 9 leverandører om konkrete erfaringer med kommunernes 
udbudsprocesser, udbudsforhold der har særlig betydning for leverandørers muligheder for at tilbyde 
konkurrencedygtige priser, samarbejdet med kommunale fællesskaber, specialisering kontra totalentreprise 
på vejvedligehold samt planlægningshorisont.  

Referencegruppe og 
Vejdirektoratet 

•  Der er i samarbejde med KL udvalgt en referencegruppe bestående af 8 tekniske direktører og vejchefer, 
som har bidraget med kvalitetssikring af spørgeskema, kvalificering og tolkning af analyseresultater samt 
vurdering af implementeringsforudsætninger. 

•  Der er løbende indhentet sammenlignelig data fra Vejdirektoratet samt gennemført interviews i relevante 
dele af organisationen. 

Datakilde Beskrivelse  

1) 59 kommuner har indgivet fuldstændige besvarelser, mens 7 kommuner har indgivet delvise besvarelser. De delvise besvarelser anvendes når muligt. 
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Analysens empiriske grundlag (2/2). Repræsentativitet for besvarelser af 
spørgeskemaundersøgelsen 

Spørgeskema besvaret Besvarelser 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 66); Danmarks Statistik; Vejdirektoratet.  

Areal 
•  Kommunerne, der har besvaret spørgeskemaet, har et 

gennemsnitligt areal på ca. 520 km2, hvilket er ca. 80 km2 mere 
end den gennemsnitlige kommune. 

•  Besvarelserne favner hele spektret af store og små kommuner. 

Km vej 
•  Kommunerne, der har besvaret spørgeskemaet, har i 

gennemsnit ca. 840 km kommunal vej, hvilket er ca. 120 km 
mere end den gennemsnitlige kommune. 

•  Besvarelserne favner hele spektret af kommuner med meget og 
lidt kommunal vej. 

 
Geografi 
•  Region Midtjylland og Syddanmark er overrepræsenteret, mens 

Region Sjælland er underrepræsenteret. 
•  Antal besvarelser er 18 i Region Syddanmark (82 pct.), 15 i 

Region Midtjylland (79 pct.), 7 i Region Nordjylland (64 pct.), 17 
i Region Hovedstaden (59 pct.) og 9 i Region Sjælland (53 pct.). 
 

Andel befolkning i bymæssig bebyggelse 
•  Kommunerne, der har besvaret spørgeskemaet, har en andel af 

befolkning i bymæssig bebyggelse, som svarer til gennemsnittet 
for alle kommunerne (hhv. 83,4 og 83,3 pct.).  

Casekommune C 
Referencekommune R 

C 

C 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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Afsnit 1: Sammenfatning 

Økonomisk styringsmodel 
•  Kommunerne anvender primært en kombination af bestiller-udfører-model (BUM) og rammestyring eller ren 

rammestyring som økonomisk styringsmodel for området for vejvedligehold mv. 
•  Vejvedligeholdelsesområdet har i flere tilfælde traditionelt fungeret som ”buffer” i den kommunale økonomi.  

Egenproduktion, konkurrenceudsættelse og udlicitering 
•  Kommunerne udliciterer primært på det sorte og det hvide område, og der er en tendens til, at kommuner, 

der i højere grad udliciterer på ét område, ligeledes i højere grad udliciterer på andre områder.  
•  Kontraktbindingerne på området for vejvedligehold mv. er gennemsnitligt 3-4 år.  
 

Ansvaret for effektivt indkøb 
•  Kommunerne indkøber primært via centrale indkøbere på teknikområdet, mens indkøb kun i mindre grad 

foretages via kommunens centrale indkøbsafdeling.  
•  Der er en svag tendens til, at kommuner med flere km vej opnår bedre priser.  

Anvendelsen af ekstern rådgivning 
•  Kommunerne angiver generelt lave udgifter til ekstern rådgivning vedr. vejvedligehold mv. 
•  Det er ikke muligt at pege på et mønster, hvor kommunernes brug af ekstern rådgivning afhænger af f.eks. 

antal km vej, organiseringen af kommunernes indkøbsfunktion eller lignende. 

Service- og kvalitetsmål for vejvedligehold mv.  
•  Kommunerne har primært kvalitets- og servicemål for vinterberedskab og glatførebekæmpelse.  
•  Der er en betydelig spredning i det konkrete indhold i kommunernes service- og kvalitetsmål på området for 

vejvedligehold mv.  

   Organisering og styring af vejområdet 2 

24 

25-28 

32-33 

34 

35-36 

Hovedkonklusioner  Side nr. 

Kommunalt samarbejde 
•  Kommunernes samarbejder allerede i et vist omfang på området for vejvedligehold mv., men samarbejdet 

er af forholdsvis begrænset karakter.   
•  Indkøbssamarbejde er mest udbredt på området for glatførebekæmpelse.  

29-31 
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Økonomisk styringsmodel (1/1). Kommunerne anvender primært en kombination af rammestyring 
og BUM eller ren rammestyring 

•  Knap 40 pct. af kommunerne anvender en kombination af BUM1 (bestiller-udfører-model) og rammestyring2, mens tilsvarende knap 40 
pct. anvender ren rammestyring som økonomisk styringsmodel for området for vejvedligehold mv., jf. figuren nedenfor.  

•  Ca. en ottendedel af kommunerne anvender en ren BUM-model som økonomisk styringsmodel.  
•  Kun to kommuner har aktuelt organiseret området for vejvedligehold mv. i et §60-fællesskab. 
•  En efterprøvning af strukturelle forholds betydning for valget af styringsmodel viser ingen klare sammenhænge. Det kan således ikke 

findes en tendens til, at kommunernes størrelse eller lignende betinger én styringsmodel frem for en anden. 

2

3

3

5

13

38

Helhedsorienteret drift (HOD) 

En kombination af BUM 
og rammestyring 

Fuld udlicitering 

38  

BUM 

Andet 

§60-fællesskab 

Rammestyring 

Økonomisk styringsmodel i kommunerne 
Pct. besvarelser  

1) BUM (bestiller-udfører-model) er et redskab til økonomisk styring, hvor myndighedsfunktionen er adskilt fra den udførende del. 
2) Rammestyring er en økonomisk styringsmodel, der giver mulighed for decentral budgetlægning, samtidig med at der udføres central kontrol med de samlede udgifter. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 64.  

•  Vejvedligeholdelsesområdet har i flere tilfælde traditionelt 
fungeret som ”buffer” i den kommunale økonomi. Muligheden 
for at forskyde vedligehold fra ét budgetår til et andet har 
således været anvendt aktivt til at sikre budgetoverholdelse, når 
der er opstået store uforudsete udgifter på andre 
serviceområder. 

•  Størstedelen af vejområdet ligger entydigt placeret i 
kommunernes tekniske centre/forvaltninger.  

•  For det grønne områdes vedkommende er der dog tale om 
meget varierende organiseringer, hvor mange kommuner både 
organiserer og konterer opgaven opdelt efter 
forvaltningsområder. F.eks. konterer nogle kommuner drift af 
grønne områder ved skoler på hovedkonto 3 for undervisning 
og kultur.  
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Udlicitering (1/4). Kommunerne udliciterer primært på det sorte og hvide område  

1) Udliciteringsgrad er opgjort som andelen af driftsudgifterne, der varetages af private leverandører. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 56.  

•  Kommunerne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt til, hvor stor en andel af henholdsvis det sorte, hvide og grønne område, 
der er udliciteret til private leverandører. 

•  Kommunernes svar peger jf. nedenstående figurer på, at kommunernes brug af udlicitering er mest omfattende på det sorte område, 
hvor ca. halvdelen af opgavevaretagelsen er udliciteret. Det hvide område er ligeledes i høj grad udliciteret (gennemsnitligt ca. 43 pct.). 

•  Dermed adskiller både det sorte og hvide område sig markant fra det grønne område, hvor kommunerne i langt mindre grad anvender 
udlicitering (i gennemsnit ca. 28 pct. af opgavevaretagelsen).  

Sort område 
Udliciteringsgrad 50 pct.  

Hvidt område 
Udliciteringsgrad 43 pct.  

Grønt område 
Udliciteringsgrad 28 pct.  

Pct. udlicitering1 

Ingen data 
0-20 pct 
21-40 pct 
41-60 pct 
61-80 pct 
81-100 pct 
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Udlicitering (2/4). Udlicitering på ét område er generelt forbundet med udlicitering på andre 
områder  

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 
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0,0 
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 

Udliciteringsgrad 
sort område 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 

Udliciteringsgrad 
sort område 

1,0 

0,8 

0,0 0,2 0,8 1,0 0,6 0,4 
0,0 

0,6 

0,4 

0,2 

Udliciteringsgrad 
hvidt område 

•  Sammenhængene illustreret i nedenstående viser generelt en tendens til, at kommuner der i højere grad udliciterer på ét område 
ligeledes i højere grad udliciterer på andre områder. 

•  Spredningen i sammenhængene er dog betydelig, hvilket indikerer, at udliciteringsgraderne på de enkelte delområder er udtryk for en 
række konkrete valg om specifikke opgaver, mere end en samlet beslutning om at udlicitere mindst eller mest muligt.  

•  Sammenhængene mellem det grønne område og henholdsvis det sorte og hvide område afspejler ligeledes, jf. foregående side, at 
mange kommuner blot udliciterer 0-20 pct. af det grønne område, uafhængigt af udliciteringsgraden på det sorte og hvide område. 

Udliciteringsgrad 
hvidt område  

Udliciteringsgrad 
grønt område  

Udliciteringsgrad  
grønt område  

Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 56.  
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Udlicitering (3/4). Der er ingen tydelige strukturelle faktorer bag udliciteringsgrad 

•  Kommunernes udliciteringsgrad synes ikke at have sammenhæng med bagvedliggende strukturelle faktorer, jf. figurerne til højre. Man 
kan således ikke pege på, at kommunernes valg af økonomisk styringsmodel, km vej, antal borgere eller lignende har en sammenhæng 
med, i hvor høj grad kommunerne udliciterer. 

•  Dette billede understøttes af casekommunerne, der peger på, at forholdene på det lokale leverandørmarked ofte har større betydning 
for valget om at konkurrenceudsætte end egentlige politiske ønsker om privat varetagelse af opgaverne. 

1,0 

0,5 

0,0 
En kombination 
af BUM og 
rammestyring 

0,51 

Rammestyring 

0,47 

Bestiller-udfører-
model (BUM) 

0,43 
0,4 

0,2 

0,6 

0,8 

0 

0,1 

0,7 

0,5 

0,9 

0,3 

0,0 
1.500 2.000 500 1.000 

Km vej 

Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 56; Vejdirektoratet.  

Sammenhæng mellem km vej og udlicitering  
Samlet udliciteringsgrad  

Økonomisk styringsform og gennemsnitlig udliciteringsgrad 
Udliciteringsgrad 
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Udlicitering (4/4). Kontraktbindinger på vejvedligeholdsområdet har en gennemsnitsvarighed på 
3-4 år  

•  Kommunernes eksisterende kontrakter med private 
leverandører har betydning for den tidshorisont, hvormed nye 
fælles løsninger kan introduceres.  

•  Der ses en betydelig spredning i kontraktperioderne fra 1-årige 
kontrakter til 15-årige funktionskontrakter på 
belægningsområdet.  

•  5 kommuner (n = 52) angiver at have 15-årige 
funktionskontrakter på belægningsområdet. Ingen af 
kommunerne, der anvender funktionskontrakter, har dog udlagt 
hele deres vejstrækning på disse kontrakter.  

•  Kalundborg Kommune er et eksempel på en kommune, der har 
udlagt en større del sit vejnet på funktionskontrakt1. Her er 
landevejene på funktionskontrakt, mens de kommunale veje i 
Kalundborg by er undtaget funktionskontrakten.  

•  På baggrund af leverandørinterviews fremstår det, at brugen af 
funktionskontrakter på belægningsområdet er i tilbagegang 
blandt kommunerne. 

•  Den gennemsnitlige kontraktlængde for kontrakterne, inklusiv 
funktionskontrakter, er 4 år, mens de øvrige kontrakter har en 
gennemsnitlig kontraktperiode på 3 år, jf. figurerne til højre.  

Gennemsnitlig kontraktperiode på kontrakter med private 
leverandører1 
Antal år     

1) Kommunerne er blevet spurgt til den anslåede gennemsnitsvarighed af kontrakter med private leverandører på 1 mio. kr. eller mere per annum. Hvor en kommune har angivet flere kontraktvarigheder, er der 
udregnet et simpelt gennemsnit af disse, jf. spørgsmålsformuleringen.   
2) I funktionskontrakter overdrager kommunerne ansvaret for vedligehold til private leverandører i en længere årrække. Kontrakterne er baseret på en række krav til vedligeholdelsesstandarden, der skal være 
opfyldt i hele kontraktperioden.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 52 med funktionskontrakter, n = 50 uden funktionskontrakter.  

0
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4 

Kommuner 

0

5

10

15

Kommuner 

3 

Gennemsnitlig kontraktperiode på kontrakter med private 
leverandører (uden 15-årige funktionskontrakter) 
Antal år 
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Kommunalt samarbejde (1/3). Drifts- og indkøbsfællesskaber er forholdsvist udbredte på området 
for vejvedligehold mv.  

•  30 kommuner angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de 
deltager i drifts- og/eller indkøbssamarbejde med andre 
kommuner på området for vejvedligehold mv., svarende til 51 
pct. af besvarelserne. 

•  Sammenholdes oplysningerne fra spørgeskemaundersøgelsen 
med tidligere undersøgelse af området, indikerer det, at der 
eksisterer mindst 34 samarbejder mellem kommuner på 
området for vejvedligehold mv.  

•  Herudover angiver yderligere 5 kommuner i 
spørgeskemaundersøgelsen, at de overvejer at indgå et konkret 
samarbejde, svarende til 17 pct. af de resterende kommuner 

•  Af de kommuner, der hverken er i samarbejde eller aktuelt 
overvejer at indgå i et samarbejde, har ca. halvdelen tidligere 
haft drøftelser med andre kommuner om muligheden for at 
etablere dette – derved er det kun ca. 20 pct. af de adspurgte 
kommuner, der endnu ikke har overvejet et samarbejde på 
området for vejvedligehold mv. 

Ingen svar  

Anvender ikke  
drifts- eller indkøbsfællesskab 

Anvender drifts-  
eller indkøbsfællesskab 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 59; Analyse af fælles løsninger i kommunerne, Deloitte (2014). 

Fælleskommunalt samarbejde 
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Kommunalt samarbejde (2/3). Samarbejde mellem kommunerne på området for vejvedligehold mv. 
er overvejende af indholdsmæssigt begrænset karakter  

Note: Opgørelsen er foretaget ved en optælling af, hvilke kommuner den enkelte kommune angiver at samarbejde med. Hvor en kommune ikke har besvaret spørgsmålet, er der anvendt oplysninger om de 
eksisterende samarbejder, som er opgjort i Deloitte (2014). 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 30; Analyse af fælles løsninger i kommunerne, Deloitte (2014). 

•  Selvom ca. halvdelen af kommunerne jf. foregående side angiver at indgå i samarbejde på området for vejvedligehold mv., er 
samarbejdet indholdsmæssigt typisk af begrænset karakter.  

•  Det mest hyppige samarbejde handler således om indkøbssamarbejde vedrørende glatførebekæmpelse. På andre områder, herunder 
særligt det grønne område, samarbejdes der i dag kun i meget begrænset omfang.  

•  Af samme grund kan der heller ikke spores en direkte effekt på udgiftsniveauet for de kommuner, der indgår i samarbejder, når de 
sammenlignes med de øvrige kommuner. 

•  Samarbejdsrelationerne er ydermere komplekse i deres konstruktion, idet de ofte involverer forskellige kommuner på forskellige 
områder. 

Antal kommuner involveret i samarbejde 
vedr. vejvedligehold 
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85

90

96

66

36
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60

30
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8

Pleje af større grønne områder  

Glatførebekæmpelse  

Trafikregistrering  

Vedligehold af vejinventar 

Vinterberedskab 

Grøn pleje af kommunale 
ejendomme og udearealer 

Vedligehold af belægning  
98 

Grøn pleje af vejarealer  

Intet samarbejde 

Selskabsgjort 
Ikke-selskabsgjort 
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Kommunalt samarbejde (3/3). Eksisterende kommunale indkøbsfællesskaber omfatter kun i 
begrænset omfang indkøb på området for vejvedligehold mv.  

Kilde: IKA, foreningen for offentlige indkøbere.  

•  88 kommuner indgår ifølge IKA i 
13 forskellige kommunale 
indkøbsfællesskaber, jf. figuren til 
venstre.   

•  Der har over en årrække været 
tendens til, at kommunerne i 
højere grad samarbejder på 
indkøbsområdet. Der er således 
vækst i antallet af 
indkøbsfællesskaber, ligesom 
flere kommuner end tidligere 
deltager i disse.  

•  Der er meget stor variation med 
hensyn til, hvilke og hvor mange 
indkøbskategorier, de 
eksisterende samarbejder dækker 
over. 

•  Kun enkelte af de eksisterende 
indkøbssamarbejder omhandler 
indkøbskategorier på området for 
vejvedligehold, herunder f.eks. 
asfalt, betonvarer, kloakgods og 
vejsalt. Dette bekræftes i 
drøftelser med casekommunerne.   

•  Indkøbssamarbejdet på området 
for vejvedligehold mv. er således 
forholdsvist begrænset. 

Kommunale  
indkøbsfællesskaber 

Fællesindkøb FYN 
Fællesindkøb NORD 

KOMUDBUD 

Fællesudbud Sjælland (FUS) 
Indkøbsfællesskab HHO 
Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) 

Limfjord Vest 
Spar 5 
Sydjysk Kommuneindkøb 
Sønderjysk udbudssamarbejde 
Vestegnens Indkøbsforum 
Aalborg modellen 
Jysk Fællesindkøb 
Indgår ikke i indkøbsaftaler  
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Indkøbsfunktionen (1/2). Kommunerne indkøber langt overvejende via centrale indkøbere på 
teknikområdet 

13

12  

Gennem et indkøbsfællesskab 
med andre kommuner 

Andet 

2  

Gennem en central  
indkøbsafdeling i kommunen 

Gennem centrale indkøbere 
på teknikområdet 73  

•  Kommunerne køber langt overvejende ind via centrale 
indkøbere på teknikområdet, mens det kun i mindre grad er 
udbredt, at indkøb foretages via kommunens centrale 
indkøbsafdeling.  

•  Kun én kommune angiver, at størstedelen af kommunens 
indkøb på området for vejvedligehold mv. foretages via et 
indkøbsfællesskab med andre kommuner. Det indikerer, at 
indkøbssamarbejdet på området reelt er langt mindre udbredt, 
end hvad der kan forekomme alene på baggrund af antallet af 
indkøbssamarbejder og involverede kommuner (jf. foregående 
side).   

•  Kategorien ”andet” dækker primært over kommuner, hvor det er 
angivet, at der købes ind via flere forskellige kanaler.  

•  Samlet indikerer kommunernes besvarelser, at området for 
vejvedligehold mv. kun i mindre grad foretages via højt 
specialiserede indkøbsfunktioner.  

•  Grundet den begrænsede spredning i kommunernes 
besvarelser er det ikke muligt at pege på en sammenhæng 
mellem kommunernes organisering af indkøbsfunktionen og de 
opnåede priser på henholdsvis asfalt, grus og salt.  

Organisatorisk forankring af den primære indkøbsfunktion 
Pct. besvarelser  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 60.  
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Indkøbsfunktionen (2/2). Der er en tendens til, at kommuner med flere km vej opnår bedre priser  
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•  På tværs af indkøbskategorierne asfalt, grus og salt ses en tendens til, at kommuner med flere km vej opnår bedre priser.  
•  Det indikerer, at kommunerne kan opnå lavere priser ved at gå sammen om større, fælles indkøb, hvilket bekræftes af de eksisterende 

kommunale samarbejder om indkøb af særligt vejsalt. 

Asfalt (GAB1) 
Pris/ton 

Asfalt (AB/PA1) 
Pris/ton 

Salt 
Pris/ton 

Grus 
Pris/ton 

1) GAB anvendes til vejenes bærelag, der ligger under slidlaget. AB anvendes til vejenes slidlag, dvs. den synlige overfladebelægning. PA anvendes på veje med lettere trafik, stier og fortove.  
Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge.   
Kilde: Vejdirektoratet, Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 32-42 afhængig af varekategori. 
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Driftsudgifter anvendt på ekstern rådgivning    
Pct. 

Anvendelse af ekstern rådgivning (1/1). Kommunerne angiver at anvende ekstern rådgivning i 
begrænset omfang  

Anvendelse af ekstern rådgivning  
•  Kommunerne angiver generelt lave udgifter til ekstern 

rådgivning vedr. vejvedligehold mv., dvs. ekstern assistance til 
kommunens udbud, projektering og udførelse. Andelen af 
nettodriftsudgifterne anvendt til ekstern rådgivning spænder fra 
1-14 pct.   

•  Tre kommuner angiver forbrug på ekstern rådgivning mellem 
9-14 pct., mens langt hovedparten angiver forbrug, der udgør 
markant lavere procentsatser.  

•  Samlet angiver kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen 
udgifter på knap 38 mio. på ekstern rådgivning. Ekstrapoleres 
dette til samtlige kommuner baseret på antal km vej, er der tale 
om samlede udgifter på ca. 90 mio. kr.  

•  På baggrund af spørgeskemabesvarelserne kan der ikke peges 
på et klart mønster mellem kommunernes udgifter til ekstern 
rådgivning og antal km vej, jf. figuren til højre.  

•  Tilsvarende er det ikke muligt at pege på en sammenhæng 
mellem anvendelsen af ekstern rådgivning og organiseringen af 
kommunernes indkøbs- og udbudsfunktion grundet den 
begrænsede spredning i kommunernes besvarelser.  
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1.000 0 500 
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Note: Af de tre kommuner, som i spørgeskemaundersøgelsen angiver at anvende en meget høj andel af deres nettodriftsudgifter på ekstern rådgivning, har én kommune en meget lille udgiftsbase, hvorfor udgifter 
til eksterne rådgivere udgør en stor andel heraf. De to øvrige kommuner har nettodriftsudgifter over middel for kommunerne,  hvormed en lille udgiftsbase ikke kan forklare den store andel af udgifterne, der 
anvendes til ekstern rådgivning. Se endvidere afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge.   
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 32; Vejdirektoratet. 
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Service- og kvalitetsmål (1/2). Kommunerne har primært kvalitets- og servicemål for 
vinterberedskab og glatførebekæmpelse   

Servicemål på området for vejvedligehold mv.  
•  48 kommuner angiver at have service- og kvalitetsmål på et 

eller flere af de otte delområder for vejvedligehold mv.  
•  Kommunerne har primært service- og kvalitetsmål for 

vinterberedskab og glatførebekæmpelse, mens de i lidt mindre 
omfang har mål for belægning, vejinventar og grøn pleje. Mål 
for trafikregistrering er de mindst hyppigt forekommende.  
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Pleje af større grønne områder 

Grøn pleje af kommunale 
ejendomme og udearealer 

Glatførebekæmpelse 

Vinterberedskab 

Vedligehold af vejinventar 

Vedligehold af belægning 

Trafikregistrering 

Grøn pleje af vejarealer 

Kommuner med service- og kvalitetsmål 
Pct. af besvarelser  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 59.  

Vedligehold af belægning 
Mål handler primært om at bevare vejkapital, herunder anvender 
en række kommuner skadespoint i forhold til vejklasse, mens 
andre har mål for, hvor hurtigt slaghuller og lignende skal 
udbedres.  
 
Vedligehold af vejinventar  
Mål handler primært om, at vejinventar skal være funktionsdygtigt. 
Enkelte kommuner har mål for, hvor hurtigt vejinventar, der er ude 
af drift, skal udskiftes.  
 
Grøn pleje af vejarealer, større grønne områder samt 
kommunale ejendomme og udearealer 
De fleste kommuner har plejeplaner eller lignende, som blandt 
andet specificerer, hvor ofte grønne arealer slås.  
 
Trafikregistrering  
Typisk specifikation af, hvor ofte der skal foretages 
trafikregistreringer på forskellige vejklasser. Andre kommuner har 
mål for, hvor mange trafikregistreringer der skal foretages på et år, 
eller hvor meget tid trafiktællere skal være i drift. 
 
Vinterberedskab og glatførebekæmpelse  
Mål primært fastlagt i vinterregulativ, ofte med forskellige 
servicemål for forskellige vejklasser.  
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Service- og kvalitetsmål (2/2). Indhold og detaljeringsgrad for mål for vejvedligehold mv. varierer 
meget mellem kommuner 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne. 

Eksempel: Kommune A Eksempel: Kommune B 

Vedligehold af 
belægning 

Fortov udbedres omgående ved kantspring større end 
2,5 cm. Huller i asfaltbelægninger udbedres inden for 
en uge efter kendskab. 

Slaghuller med sikkerhedsmæssig betydning 
udbedres snarest. På grusveje må der ikke forefindes 
huller dybere end 4 cm.  

Vedligehold af 
vejinventar 

Skilte ved lav lysluminans udskiftes, øvrige efter 
behov. 

Færdselstavler udskiftes/repareres hurtigst muligt, 
hvis det har sikkerhedsmæssig betydning, og 
rengøres mindst 1 gang årligt.  

Grøn pleje af vejarealer 
Rabatter slås 2 gange pr. år, oversigter efter behov. Græsrabatter vedligeholdes, så græsset ikke bliver 

højere end 10 cm. Græsset klippes 3-4 gange om 
måneden. 

Trafikregistrering 
Trafiktællinger foretages hvert andet år eller tiende år 
efter vejenes klassificering. 

Regelmæssige registreringer af trafikmængde -
sammensætning og hastigheder på det overordnede 
vejnet. 

Vinterberedskab 
Antallet af ruter er fastsat ud fra en ruteoptimering 
inden for bestemte tidsforbrug. 

Udføres i henhold til kommunens 
vintervedligeholdelsesplan. 

Glatførebekæmpelse 
Foretages præventivt for de største veje, modereret til 
normalt ingen bekæmpelse ved de svagest 
trafikerede veje. 

Udføres i henhold til kommunens 
vintervedligeholdelsesplan. 

Pleje af større grønne 
områder 

Græsarealer med tilstandskrav på 8 cm, bede 
rengøres seks gange pr. år. 

Udføres på kontrakt, hvori vedligeholdelsen er 
nærmere beskrevet.  

Grøn pleje af 
kommunale ejendomme 
og udearealer 

Varierer efter ejendommenes benyttelse og behov.  Serviceaftaler mellem ejendomsenheden og den 
enkelte ejendom/institution. 

Delområde 



Analyse af kommunernes vejvedligehold 

Sammenfatning og baggrund 1 

Organisering og styring af vejområdet  2 

Kortlægning af ressourceforbrug 3 

Leverandørmarkederne 4 

Potentialevurdering 5 

Inspirationskatalog 6 

Metoder og kilder 7 
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Afsnit 1: Sammenfatning 

Udgiftsbasen 
•  Kommunerne havde i 2013 udgifter for ca. 5,8 mia. kr. til vejvedligehold mv. Heraf fyldte det sorte område 

godt 66 pct., mens det hvide og grønne område hver udgjorde knap 17 pct. 
•  Af den samlede udgiftsbase udgør tjenesteydelser 45 pct., mens der kan henføres 25 pct. og 17 pct. til hhv. 

lønninger og varekøb.  

  Kortlægning af ressourceforbrug 3 

39-43 

Hovedkonklusioner  Side nr.   

Medarbejdere 
•  Størstedelen af de anslået 3.600 kommunalt ansatte på området for vejvedligehold mv. er beskæftiget inden 

for drift og vedligehold. 
•  Opgaverne på området for vejvedligehold mv. varetages primært af specialarbejdere. 
•  Medarbejderressourcerne anvendes mere effektivt i kommuner med mange km kommunal vej. 

44-46 

Materiel 
•  Værdien af materiel i kommunerne er angivet til ca. 852 mio. kr., mens de løbende udgifter til leasing og 

vedligehold af materiel beløber sig til ca. 338 mio. kr. 
•  Kommuner med mange km kommunal vej udnytter deres materiel mere effektivt, ligesom de årlige løbende 

udgifter til leasing og vedligehold af materiel pr. km vej falder med vejnettets størrelse. 
 

 

47-49 

Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet  
•  Sammenhængen mellem enhedsudgifter og antal km vej indikerer, at der er stordriftsfordele forbundet med 

varetagelsen af vejvedligehold. 
•  Kommuner med høj belastning af vejnettet har højere enhedsudgifter. 
•  Urbanisering medfører højere enhedsudgifter. 

50-56 
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Nettodriftsudgifter til vejvedligehold mv. i 2013, mio. kr. (2015 p/l) 

Udgiftsbasen (1/5). Den konsoliderede udgiftsbase er opgjort til ca. 5,8 mia. kr.  

592 739

615

987

586

274

750

158

91

418

Samlet udgiftsbase 

973 233 164 

1.917 3.834 Det sorte område 

980 

Det hvide område 

Det grønne område 

5.786 1.440 2.609 

Varekøb 

Øvrige 

Lønninger 

Eksterne tjenesteydelser 

Note: For de kommuner, der ikke har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, anvendes et træk af udgifter i regnskab 2013 på de kommunale konti: 0.28.20 Grønne områder og naturpladser, 2.28.11 
Vejvedligeholdelse mv., 2.28.12 Belægninger mv., 2.28.14 Vintertjeneste, 2.28.22 Vejanlæg samt 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer. De centrale træk af udgifter for disse kommuner er efterfølgende 
reduceret med ca. 10 pct., da valideringen af udgifter blandt de kommuner, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, samlet har resulteret i en tilsvarende reduktion af udgiftsbasen.   
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner (n = 59), Danmarks Statistik, Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) og egne beregninger. 

•  Nedenstående figur illustrerer, hvordan udgiftsbasen er fordelt på det sorte, hvide og grønne hovedområde. For hvert hovedområde 
såvel som den samlede base er sammensætningen af lønninger, varekøb, eksterne tjenesteydelser og øvrige udgifter desuden vist.  

•  Det sorte område, der fylder godt 66 pct. af den samlede udgiftsbase, har en relativ høj andel af eksterne tjenesteydelser (ca. 1.917 
mio. kr., svarende til 50 pct. af området). Det afspejler, at kommunerne ikke selv varetager større belægningsarbejde. 

•  Knap 17 pct. af de samlede udgifter findes på det hvide område, hvor eksterne tjenesteydelser og løn er de største kategorier. 
•  Det grønne område, som ligeledes udgør knap 17 pct. af den samlede udgiftsbase, er kendetegnet ved at have den største lønandel af 

de tre hovedområder (ca. 615 mio. kr., svarende til 63 pct. af området). 
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Spørgeskema 
(endelig base) 

Regnskab 2013 fra hovedkonti  Spørgeskema  
(artsfordeling fra hovedkonti) 

Udgiftsbasen (2/5). Fra regnskab 2013 på hovedkontoniveau til valideret udgiftsbase 

4,342

1,125
652

6,422 

304 

Tjenesteydelser m.v. 
Varekøb Andet 
Lønninger 

3,806

987
994

5,786 

Tjenesteydelser mv. Lønninger 
Varekøb 

750

2,609

987

1,440

5,786 

Lønninger Eksterne tjenesteydelser 
Øvrige Varekøb 

Nettodriftsudgifter til vejvedligehold mv. i 2013, mio. kr. (2015 p/l) 

•  Den validerede udgiftsbase baseret på kommunernes spørgeskemaoplysninger er 10 pct. lavere end et fuldstændigt træk af udgifter i regnskab 2013 på de 
kommunale konti 0.28.20, 2.28.11, 2.28.12, 2.28.14, 2.28.22 og 2.28.23. Årsagen er, at analysens afgrænsning ikke fuldt ud dækker alle poster, som kommunerne 
konterer på funktionerne i den autoriserede kontoplan. 

•  Kommunerne har oplyst, at ”interne udgifter og indtægter”, der ligger under kategorien ”andet” i regnskab 2013, vedrører løn. Når der korrigeres for dette, stiger 
lønningernes andel af basen fra 10 pct. til 17 pct. 

•  Flere kommuner har desuden oplyst, at der under ”tjenesteydelse mv.” også findes lønninger til kommunalt ansatte. I den endelige base korrigeres derfor med 
oplysninger om årsværk fra spørgeskemaet og lønoplysninger fra FLD, hvilket giver en opjusteret lønandel på 25 pct. (1.440 mio. kr.).   

•  Spørgeskemaundersøgelsen har ikke givet anledning til at justere ”varekøb”, der udgør 17 pct. af den endelige base (987 mio. kr.). 
•  Kommunernes grad af udlicitering anvendes til at validere udgifter til eksterne tjenesteydelser, som udgør 45 pct. (2.609 mio. kr.). 
•  ”Øvrige” i den endelige base indeholder en lang række forskellige type udgifter (750 mio. kr.), herunder f.eks. udgifter til vedligeholdelse af materiel, leverancer fra 

kommunernes egne forsyningsvirksomheder1, skatter, afgifter og forsikringer. 

1) Dog ikke kommunernes forbrug af elektricitet, der konteres under varekøb. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Danmarks Statistik, Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) og egne beregninger. 
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Nettodriftsudgifter 2007-2013 (mio. kr.), 2015 p/l 

Udgiftsbasen (3/5). Regnskabsår 2013 er retvisende for det overordnede udgiftsniveau 

1.000 

2.500 

3.000 

500 

4.500 
4.000 

2.000 

1.500 
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5.500 
5.000 

3.500 3.454 

R10 R11 R12 R13 R07 R09 R08 

1.013 
943 

Sort 

Hvidt 

Grønt 

Udsving ift. gns. for 2007-2013 

Sort Hvidt Grønt 

R07 2,86 pct. -23,17 pct. 2,37 pct. 

R08 -3,14 pct. -37,91 pct. 3,68 pct. 

R09 0,45 pct.  -9,54 pct. 3,01 pct. 

R10 -10,02 pct. 100,62 pct. -4,74 pct. 

R11 -2,74 pct. -12,76 pct. -2,79 pct. 

R12 2,94 pct. -12,10 pct. -4,26 pct. 

R13 9,66 pct. -5,14 pct. 2,73 pct. 

•  Udgifterne i 2013 til vejvedligehold mv. for alle kommuner afveg ikke afgørende fra det normale udgiftsniveau (udtrykt som 
gennemsnittet for årene 2007-2013). Størst afvigelse udviste udgifterne på det sorte område, som i 2013 var knap 10 pct. højere end 
gennemsnittet for perioden (3.834 mod 3.454 mio. kr.). Samlet set vurderes 2013 at være retvisende for det normale udgiftsniveau. 

•  Selvom det overordnede udgiftsniveau i hovedreglen ikke varierer meget fra år til år, så kan der være betydelige udsving i den enkelte 
kommune. Dette skyldes særligt beslutninger om at udskyde eller fremrykke belægningsarbejde fra det ene budgetår til det andet. På 
makroniveau udlignes størstedelen af disse forskelle mellem budgetår. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Fordeling af driftsudgifter på delområder, pct.1 
 

•  I analysen skelnes mellem otte delområder inden for henholdsvis det sorte, hvide og grønne område for vejvedligehold.  
•  Vedligehold af belægning fylder knap 1/3 af de samlede udgifter til vejvedligehold, hvilket gør det til det største delområde.  
•  På det hvide område fylder delområdet glatførebekæmpelse langt størstedelen af udgifterne. 
•  Pleje af større grønne områder fylder langt størstedelen af de grønne udgifter. 

Udgiftsbasen (4/5). Vedligehold af belægning er det største delområde 

31
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100
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14

Total 

0 

1) Pct. af kommunernes driftsudgifter til vejvedligehold mv. på 5,8 mia. kr. I den tidligere illustrerede samlede udgiftsbase på side 39 er data fra Danmarks Statistik brugt for kommuner, der ikke har svaret på 
spørgeskemaundersøgelsen. Derfor ses der mindre afvigelser på hovedområdernes andele af udgiftsbasen i de to opgørelser. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59). 

Vedligehold af belægning 
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Grøn pleje af vejarealer 
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Glatførebekæmpelse 

Pleje af større  grønne områder 

Grøn pleje af ejendomme og udearealer 

Sort 

Hvidt 

Grønt 
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Variation i kommunernes udgifter til delområder, andel 

Udgiftsbasen (5/5). En vis variation i kommunernes udgifter til delområder 
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 + 1 standardafvigelse1 
 - 1 standardafvigelse1 

•  Højden på nedenstående søjler viser delområdernes andele af de samlede udgifter på ca. 5,8 mia. kr. De gule lodrette streger indikerer 
variationen mellem kommuner i delområdernes andele af de samlede udgifter. 

•  På størstedelen af delområderne findes en vis variation mellem kommuner, hvilket kan være udtryk for forskellig prioritering på tværs af 
kommuner.  

1) Standardafvigelsen angiver, hvor stor forskellighed der er mellem kommuner. I en normalfordeling vil man finde ca. 2/3 af kommunerne inden for de angivne intervaller på +/- 1 standardafvigelse. 
Standardafvigelserne er således udregnet pba. af fordelingen af andele i kommunerne, mens den samlede andel er udregnet ud fra de samlede kommunale udgifter (jf. foregående side). 
Note: I den tidligere illustrerede samlede udgiftsbase på side 39 er data fra Danmarks Statistik brugt for kommuner, der ikke har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Derfor ses der mindre afvigelser på 
hovedområdernes andele af udgiftsbasen i de to opgørelser. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59). 

Det sorte område Det hvide område Det grønne område 
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Medarbejdere (1/3). Størstedelen af de ca. 3.600 kommunalt ansatte på området for vejvedligehold 
er beskæftiget inden for drift og vedligehold 

1) Det samlede antal ansatte i alle 98 kommuner er opregnet på baggrund af antallet af km vej i de kommuner, der har svaret på spørgeskemaet. 
2) Korrektionen for udliciteringsgrad er foretaget ved at gange med 1/(1-udliciteringsgrad). Det sikrer, at en kommune, der f.eks. har udliciteret halvdelen af udgiftsbasen, kan sammenlignes med en kommune, der 
ikke har udliciteret.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 53). 

•  Det estimeres på baggrund af kommunernes besvarelser, at der er ca. 3.600 kommunalt ansatte årsværk inden for vejvedligehold.1 

•  82 pct. af de ansatte er beskæftiget med drift og vedligehold, mens 9 pct. er beskæftiget inden for ledelse og administration. Området er 
dermed kendetegnet ved have et relativt stort udførerled.  

Årsværk fordelt på område (korrigeret for udliciteringsgrad)2, pct. 
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Ansatte med overenskomst som specialarbejder udgør den 
største gruppe af medarbejdere 

Sammenlignet med alle beskæftigede på arbejdsmarkedet er 
der flere kortuddannede på området for vejvedligehold1 

Medarbejdere (2/3). Opgaverne på området for vejvedligehold mv. varetages primært af 
specialarbejdere 
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1) ”Erhvervsuddannelse eller kortere” angiver den procentvise andel af beskæftigede i Danmark, der har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse kortere end dette. ”Erhvervsuddannelse” samt ”LVU og 
bachelor” angiver den procentvise andel af beskæftigede i Danmark, der har hhv. en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse og en lang videregående uddannelse eller en bachelor som den højst 
fuldførte uddannelse.    
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) og Danmarks Statistik. 

Sammenligning 

Sammenligning 

Pct. af alle beskæftigede 

Pct. af alle beskæftigede Pct. 

•  Ansatte med overenskomst som specialarbejder udgør 60 pct. af alle ansatte inden for vejvedligehold mv., hvilket gør specialarbejdere 
til den største faggruppe.  

•  I figurerne til højre sammenlignes sammensætningen af faggrupper med uddannelsesniveauet blandt alle beskæftigede i Danmark. 
Sammenligningen indikerer, at der er flere kortuddannede på området for vejvedligehold mv. end på arbejdsmarkedet i øvrigt. 
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Antallet af ansatte til drift og vedligehold pr. km vej (korrigeret 
for udliciteringsgrad)1 falder med  
vejnettets størrelse 
Antal pr. km vej  

Antallet af administrative medarbejdere pr. km vej (korrigeret 
for udliciteringsgrad)1 falder med vejnettets størrelse 

Antal pr. km vej 

1) Korrektionen for udliciteringsgrad er foretaget ved at gange med 1/(1-udliciteringsgrad). Dette sikrer, at en kommune, der f.eks. har udliciteret halvdelen af udgiftsbasen, kan sammenlignes med en kommune, 
der ikke har udliciteret. De faktiske værdier er derfor mindre.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (antallet af administrative medarbejdere og antallet af ansatte til drift og vedligehold baserer sig på hhv. 52 og 53 besvarelser) og Vejdirektoratet. 

Medarbejdere (3/3). Antallet af medarbejdere pr. km vej falder med vejnettets størrelse 
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•  Der er stor variation med hensyn til, hvor mange medarbejdere kommunerne har ansat pr. km vej.   
•  Antallet af ansatte pr. km vej falder med det kommunale vejnets størrelse. Dette gælder både for administrative medarbejdere og for 

ansatte til drift og vedligehold. Medarbejderressourcer anvendes således mere effektivt i kommuner med meget vejstrækning. 
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Materiel (1/3). Værdien af og udgifter til materiel pr. km vej er lavere i kommuner med mange km 
vej 
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•  Værdien af materiel er estimeret til 852 mio. kr.1  
•  Kommuner med mange km vej udnytter deres materiel mere 

effektivt. 

•  De årlige løbende udgifter til materiel (inkl. leasing) beløber sig 
til 338 mio. kr.1  

•  De årlige løbende udgifter (inkl. leasing) pr. km vej falder med 
vejnettets størrelse, hvilket indikerer stordriftsfordele for de 
løbende udgifter til materiel.  

1) Værdien af materiel og de løbende udgifter til materiel er opregnet til alle kommuner på baggrund af antallet af km vej i de kommuner, der har svaret på spørgeskemaet. 
2) Korrektionen for udliciteringsgrad er foretaget ved at gange med 1/(1-udliciteringsgrad). Dette sikrer, at en kommune, der f.eks. har udliciteret halvdelen af udgiftsbasen, kan sammenlignes med en kommune, 
der ikke har udliciteret. De faktiske værdier er derfor mindre.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (værdien af materiel og de løbende udgifter til materiel er baseret på besvarelser fra hhv. 42 og 52 kommuner), Vejdirektoratet. 

Værdien af materiel pr. km vej (korrigeret for 
udliciteringsgrad)2 falder med vejnettets størrelse 
Værdi pr. km vej (1.000 kr.) 

De årlige løbende udgifter til materiel pr. km vej (korrigeret for 
udliciteringsgrad)2 falder med vejnettets størrelse 
Udgift pr. km vej (1.000 kr.) 
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Materiel (2/3). Der er forskelle mellem kommuner i antallet af materielgårde 

•  En materielgård udgør de fysiske rammer for kommunernes 
driftsafdelinger, hvor bl.a. maskiner og redskaber er placeret. 
Beslutningen om antallet af materielgåde er en afvejning 
mellem at opnå maksimal udnyttelse af materiellet og samtidig 
ikke have for store transportafstande til de veje, der skal 
vedligeholdes. 

•  Kortet til højre illustrerer, at materielgårde ligger tæt i dele af 
landet, mens der andre steder er store afstande imellem 
gårdene. Der er samtidig stor variation i antal materielgårde i 
kommunerne samt i det gennemsnitlige areal og antal km vej, 
materielgårdene servicerer, jf. nedenstående tabel. 

•  Samlet indikerer dette, at kommunernes antal og placering af 
materielgårde ikke nødvendigvis afspejler den mest effektive 
allokering af materiel. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 58), Vejdirektoratet. 

Antal 
materielgårde 1 2 3 4 5 6 

Procent af 
kommuner 45 24 19 9 2 2 

Gns. areal (km2) 
per materielgård 433 222 228 203 13 154 

Gns. km vej per 
materielgård 781 445 684 811 66 927 

Placering af materielgårde 
Spørgeskema  
ikke besvaret  
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Materiel (3/3). Store kommuner har færre materielgårde relativt til deres størrelse 

1) Korrektionen for udliciteringsgrad er foretaget ved at gange med 1/(1-udliciteringsgrad). Dette sikrer, at en kommune, der f.eks. har udliciteret halvdelen af udgiftsbasen, kan sammenlignes med en kommune, 
der ikke har udliciteret. De faktiske værdier er derfor mindre.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 58) og Vejdirektoratet. 

Antallet af materielgårde pr. km vej (korrigeret for 
udlicitering) er mindre i kommuner med mange km vej1 

Antal pr km vej 
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Antallet af materielgårde ift. areal (korrigeret for udlicitering) 
er mindre i større kommuner1 

Antal pr km2 

•  Kommuner med mange km vej og stort areal har færre materielgårde relativt til kommunens størrelse. 
•  Det indikerer, at kommuner med mange km vej har stordriftsfordele med hensyn til antallet af materielgårde.  
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Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet (1/7). Flere forhold kan forklare de absolutte 
omkostninger til vejvedligehold 
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•  Nedenstående figurer viser, hvordan antal km vej, antal indbyggere og kommunens areal samvarierer med de samlede udgifter til det 
sorte og hvide område. Som forventet stiger udgifterne med alle tre skalaforhold. 

•  Observationer fra interviews med kommuner og leverandører peger på, at sammenligninger af udgifter på det sorte og hvide område 
bør ses i forhold til antal km vej. I den resterende del af rapporten anvendes derfor udgifter pr. km vej som sammenlignelig enhedsudgift 
på tværs af kommuner.  

•  Udfordringer med opgørelse af enhedsudgifter på det grønne område betyder, at analyser af enhedsudgifter kun foretages på det sorte 
og hvide område samlet.  

Udgifter og km vej 
Samlede udgifter (u. grøn), 1.000 kr. 
 

Udgifter og antal borgere1 

Samlede udgifter (u. grøn), 1.000 kr. 
 

Udgifter og areal 
Samlede udgifter (u. grøn), 1.000 kr. 

1) København og Aarhus er udeladt af grafiske hensyn 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner (n = 58), Danmarks Statistik, Vejdirektoratet og egne beregninger. 
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Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet (2/7). Stordriftsfordele i kommuner med 
mange km vej 
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0   = kritisk 
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Enhedsudgifter falder ved længere vejstrækning 
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 

Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge og forklaringskraft. Der anvendes i dette kapitel udelukkende lineære sammenhænge, mens de statistiske modeller i kapitel 5 
opererer med andre funktionelle former til at bekrive sammenhænge. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Danmarks Statistik og Vejdirektoratet. 

Ingen sammenhæng mellem vejenes tilstand og 
enhedsudgifter 
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 
 

•  Enhedsudgifterne (udgifterne pr. km vej) aftager i takt med, at 
længden på kommunernes vejnet stiger.  

•  Det indikerer, at der er stordriftsfordele forbundet med 
varetagelsen af vejvedligehold, hvilket interviews med 
kommuner og leverandører understøtter. 

•  Det strukturelle indeks, der måler vejenes stand, har ingen 
sammenhæng med enhedsudgifter. Forklaringsgraden (R2) på 
kun 0,02 indikerer, at kommuner med lavere værdier for vejenes 
stand ikke har højere udgifter pr. km vej. 

R2 = 0,20 R2 = 0,02  
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Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet (3/7). Kommuner med høj belastning på 
vejnettet har højere enhedsudgifter 
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Andel trafikvej 

Andel trafikvej har en svagt positiv sammenhæng med 
enhedsudgifter 
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 

Enhedsudgifter (udgifter / km vej) 

1) København og Aarhus er udeladt af grafiske hensyn, men indgår i beregning af R2.  
Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge og forklaringskraft. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Danmarks Statistik og Vejdirektoratet. 
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Ækvivalent 
10-tons tryk pr. km vej 

Belastning viser en positiv sammenhæng med 
enhedsudgifter 
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr.  

R2 = 0,35  R2 = 0,03  

•  Kommuner, der har en høj andel af trafikvej i forhold til lokalvej, 
har højere enhedsudgifter. Andel af trafikvej har dog en relativ 
lille betydning for enhedsudgifterne, idet forklaringsgraden (R2) 
er på 0,03. 

•  Ækvivalente 10-tons tryk pr. km vej, der måler trafikkens 
belastning på vejene, samvarierer positivt med 
enhedsudgifterne. Kommuner med meget belastning på vejene 
oplever således højere enhedsudgifter. 
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Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet (4/7). Store kommuner har lavere 
enhedsudgifter, mens enhedsudgifterne ikke er påvirket af udliciteringsgrad 
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Udliciteringsgrad 

Enhedsudgifter aftager med kommunens størrelse 
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 

Udliciteringsgrad viser ingen effekt på enhedsudgifter  
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 

Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge og forklaringskraft. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Danmarks Statistik og Vejdirektoratet. 

R2 = 0,01 R2 = 0,22  

•  Enhedsudgifter aftager med arealet i kommunerne, hvilket 
primært kan forklares ved, at der eksisterer en næsten 
fuldstændig sammenhæng mellem kommunens areal og km 
kommunal vej (korrelation på 0,96). 

•  Omfanget af udlicitering påvirker ikke enhedsudgifterne. I det 
omfang, at udlicitering reducerer kommunernes udgifter til 
varetagelse af specifikke funktioner, slår det altså ikke igennem 
på de samlede udgifter til området. 
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Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet (5/7). Pendling forøger enhedsudgifterne, 
mens højt indbyggertal svagt mindsker enhedsudgifterne 
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Ind- og udpendling 

Enhedsudgifter stiger med omfanget af pendling1 

Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 

1) Pendling opgøres som summen af ind- og udpendling. Indpendlere har arbejdssted i en kommune, men bor uden for kommunen. Udpendlere har bopæl i kommunen, men har arbejdssted uden for  kommunen. 
København er udeladt af grafiske hensyn, men indgår i beregning af R2. 
2) København og Aarhus er udeladt af grafiske hensyn, men indgår i beregning af R2. 
Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge og forklaringskraft. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Danmarks Statistik og Vejdirektoratet. 
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Enhedsudgifter falder med antal indbyggere2 

Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 

R2 = 0,12  R2 = 0,31  

•  Kommuner, der er karakteriseret ved at have mange pendlere, 
har større enhedsudgifter.  

•  Antallet af indbyggere i kommunerne har svagt negativ 
sammenhæng med enhedsudgifterne. 
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Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet (6/7). Urbanisering medfører højere 
enhedsudgifter 
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Urbaniseringsgrad 

Enhedsudgifter stiger med urbaniseringsgrad1 

Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 

1) Andelen af en kommunes befolkning, der bor i bymæssig bebyggelse. København er udeladt af grafiske hensyn, men indgår i beregning af R2. 
Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge og forklaringskraft. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Danmarks Statistik og Vejdirektoratet. 

•  Kommunernes enhedsudgifter stiger med højere urbaniseringsgrad. Dermed har kommuner med en høj andel af indbyggere i bymæssig 
bebyggelse større udgifter til vejvedligehold pr. km vej.  

•  Den positive sammenhæng mellem enhedsudgifter og urbaniseringsgrad understøttes ligeledes af observationer fra leverandør- og 
kommuneinterviews, hvor sammenhængen begrundes med, at urbanisering medfører både et større slid på vejene og mere 
komplicerede vedligeholdsopgaver. 

R2 = 0,33 
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Betydningen af baggrundsforhold for udgiftsniveauet (7/7). En kombination af BUM og 
rammestyring giver højere enhedsudgifter end styring efter én model 
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En kombination af BUM og rammestyring 
Rammestyring 

•  Kommunerne anvender fortrinsvis rammestyring eller en 
kombination af bestiller-udfører-model (BUM) og rammestyring 
som økonomisk styringsmodel.  

•  En kombination af BUM og rammestyring medfører højere 
enhedsudgifter sammenlignet med ren styring efter enten BUM 
eller rammestyring. 

Styringsmodel Fordeling 
Gns. enhedsudgift 

(1.000 kr.) 
Bestiller-udfører-model 
(BUM) 14 pct. 76 

Rammestyring 38 pct. 76 

En kombination af BUM 
og rammestyring 38 pct. 127 

Andet 11 pct. 100 

Enhedsudgifter fordelt efter styringsmodel 
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 57) og Danmarks Statistik. 

- Gennemsnit 
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Afsnit 1: Sammenfatning 

Leverandørernes omkostningsfunktion 
•  Leverandørernes omkostningssplit varierer betydeligt på tværs af det sorte, grønne og hvide område.  
•  Produktionen på det sorte område er gennemgående mere materiel- og kapitalintensiv end på det grønne 

og hvide område, hvor løn fylder en betydeligt større andel af de samlede omkostninger.  

Leverandørernes betragtninger om drivere og barrierer for effektive kommunale udbud og indkøb 
•  Som hovedregel indebærer større sammenhængende geografisk masse stordriftsfordele. Opgaver i 

sammenhængende geografiske områder giver bedre muligheder for at udnytte kapacitet og stordriftsfordele 
hos leverandører. 

•  Tidsmæssig fleksibilitet i afvikling af arbejder styrker mulighederne for effektiv kapacitetsudnyttelse blandt 
leverandører og øger dermed sandsynligheden for at opnå lavere priser 

•  Veldefinerede serviceniveauer og mængdeopgørelser reducerer leverandørers risici på tilbudsgivning og 
styrker leverandørernes muligheder for effektiv prissætning.  

•  Krav om overtagelse af materielgårde påfører leverandører meromkostninger, der i sidste ende indgår i 
prisen, som kommunerne betaler. 

 Inddragede leverandører i analysen 
•  En række leverandører er inddraget i analysen, der bredt dækker ydelser inden for vejbelægning, 

vejinventar, trafikstyring, pleje af grønne arealer, vintertjeneste mv. 

   Leverandørmarkederne 4 
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Hovedkonklusioner  Side nr.   
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Omkostningssplit for leverandører på tværs af det sorte, hvide og grønne område 
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5% 
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5% 

Administration 

Transport 
Maskinel 
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Arbejdskraft 

Note: Transport omfatter bl.a. udgifter til brændstof. På det sorte område omfatter transport også udlægning via underentreprenører og dækker dermed i et vist omfang lønudgifter. Materialer under det grønne 
område omfatter bl.a. vejinventar. Materialer under det hvide område omfatter primært salt. Det understreges, at der er tale om gennemsnitsbetragtninger, og at den faktiske omkostningsfordeling afhænger af den 
konkrete opgave. 
Kilde: Leverandørinterviews og egne beregninger. 

•  Leverandørernes omkostningssplit varierer betydeligt på tværs af det sorte, grønne og hvide område.  
•  På det sorte områder er det primært udgifter til asfaltmaterialer og udlægning af asfalt (transport), der driver omkostningsniveauet. 

Samlet set er produktionen på det sorte område gennemgående mere materiel- og kapitalintensiv end på det grønne og hvide område.  
•  Omvendt udgør lønudgifter en langt større andel af omkostningerne på det grønne og hvide område end på det sorte område. 
•  Det skønnes, at de faste omkostninger udgør 10-20 pct. på tværs af de tre områder. 

Faste omkostninger 

Variable omkostninger 
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Leverandørernes betragtninger om drivere og barrierer for effektive kommunale udbud og indkøb 

Kilde: Leverandørinterviews 

Stordriftsfordele •  Samling af funktionelt lignende opgaver i samme udbudte pakke øger antallet af potentielle leverandører og giver 
større leverandører muligheder for stordrift. Det gælder særligt på det sorte område, at de enkelte delområder er 
relativt specialiserede. 

•  Som hovedregel indebærer større sammenhængende geografisk masse stordriftsfordele. Leverandører har således 
bedre muligheder for at udnytte kapacitet og stordriftsfordele ved opgaver i sammenhængende geografiske områder.  

Input 

Tidsmæssig 
afvikling 

•  Snævre tidsgrænser for udførelsen af arbejder giver lav fleksibilitet og peger isoleret set i retning af højere 
lønomkostninger for leverandørerne og periodisk lav kapacitetsudnyttelse af arbejdskraft. Omvendt medfører 
tidsmæssig fleksibilitet i afvikling af arbejder styrkede muligheder for effektiv kapacitetsudnyttelse blandt leverandører 
og dermed højere sandsynlighed for lavere priser. 

Kontraktforhold •  Kontraktperioder på 4-5 år styrker leverandørernes muligheder for at procesoptimere, afskrive investeringer i 
kapitalapparat og mindske de samlede omkostninger henover kontraktperioden. 

Udbudsforhold •  Komplekst udbudsmateriale gør det svært for særligt mindre leverandører at byde på opgaver og kan medføre højere 
prissætning grundet leverandørers risikostyring. 

•  Veldefinerede serviceniveauer og mængdeopgørelser reducerer leverandørers risici på tilbudsgivning og styrker 
leverandørernes muligheder for effektiv prissætning. Alternativet til den detaljerede beskrivelse er at udbyde 
funktionskontrakter, hvor leverandørerne styres på effekt. 

•  Anvendelsen af tilstandskrav og funktionskrav styrker leverandørernes muligheder for at procesoptimere 
opgaveudførelsen sammenlignet med udførelseskrav, der i højere grad binder leverandøren til en bestemt 
procesmæssig udførelse af opgaven og mindsker mulighederne for at reducere omkostningerne over tid.  

•  Funktionskontrakter giver leverandørerne stor fleksibilitet i planlægningen af deres arbejde, hvorfor det er en 
kontraktform, der potentielt kan skabe lave priser. Aktuelt er der dog en vis skepsis i branchen overfor 
kontraktformen, fordi flere leverandører oplever, at de i for høj grad fører til tvister om udførelse. 

•  Krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere og overtagelse af materielgårde påfører leverandører 
meromkostninger, der i sidste ende indgår i prisen, som kommunerne betaler. 
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Inddragede leverandører i analysen 

Delområde Munck Colas Hoffmann 
& Sønner 

Lemmin-
käinen NCC Cowi ITS Teknik Arkil Hede-

Danmark 

Vedligehold af 
belægning x x x x x x x 

Vedligehold af 
vejinventar x x x x x 

Grøn pleje af 
vejarealer x x x 

Trafikregistrering x 

Vinterberedskab x x x 

Glatføre-
bekæmpelse x x x 

Drift og pleje af 
større, grønne 
områder 

x x 

Grøn pleje af 
kommunale 
ejendomme etc. 

x x 
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Afsnit 1: Sammenfatning 

Analytisk tilgang til effektivisering  
•  Introduktion til de primære effektiviseringsgreb og de organisatoriske forudsætninger for at indfri 

effektiviseringspotentialerne. 

Intern effektivisering 
•  Det estimeres, at kommunerne kan frigøre 105-209 mio. kr. som varig besparelse via interne 

effektiviseringer på vejområdet. Potentialet tager bl.a. afsæt i forskelle i kommunernes enhedsudgifter, som 
ikke kan henføres til observerbare strukturelle eller organisatoriske forhold.  

 

Effektivisering af indkøb 
•  Kommunerne kan frigøre mindst 25-45 mio. kr. årligt via fælleskommunale indkøb og/eller rammeaftaler i 

regi af SKI. Potentialet er baseret på prisforskelle mellem kommunerne samt erfaringer fra SKI og 
Vejdirektoratet. 

Effektivisering af udbud 
•  Det vurderes, at kommunerne kan realisere et effektiviseringspotentiale på entreprisekontrakter på 157-173 

mio. kr. årligt ved at samle kontrakterne i større koordinerede udbudsprocesser. 

Enhedsorganisation 
•  Kommunerne kan opnå et effektiviseringspotentiale på op til 697-771 mio. kr. årligt ved at samle 

vejvedligeholdelsesområdet i et antal fælleskommunale enhedsorganisationer, der muliggør realisering af 
væsentlige stordriftsfordele.  

   Potentialevurdering 5 
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Hovedkonklusioner  Side nr. 
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Analytisk tilgang til effektivisering (1/1). Estimering af potentiale gennem effektiviseringsgreb  

Effektiviseringsgreb  
Den analytiske tilgang til at vurdere effektiviseringspotentialet inden for kommunernes vejvedligehold tager afsæt i en række 
effektiviseringsgreb, herunder interne effektiviseringer og effektivisering af indkøb, udbud, administrative ressourcer, 
medarbejderressourcer samt materiel. I forlængelse heraf skelnes der mellem, hvilke organiseringsformer der skal til for at realisere 
effektiviseringspotentialet for hvert effektiviseringsgreb.  
 
I kapitlet præsenteres effektiviseringsgrebene samt de organiseringsformer, der er en forudsætning for at indfri dem.  
•  Intern effektivisering. Kommuner med høje enhedsudgifter kan nedbringe forskellen i deres udgifter ift. andre kommuner med 

sammenlignelige strukturelle forhold via interne effektiviseringer. De interne effektiviseringer kan gennemføres uafhængigt af de øvrige 
effektiviseringsgreb og samarbejde med andre kommuner. Kommunerne kan f.eks. tage afsæt i de eksisterende forskelle i antal 
årsværk, lønniveauer, sygefravær, udnyttelse af materiel og overheadudgifter, der i dag eksisterer mellem kommuner med 
sammenlignelige vejnet1. 

•  Effektivisering af indkøb. Kommunerne kan opnå besparelser på direkte varekøb gennem en højere grad af fælles indkøb og 
landsdækkende rammeaftaler. Indkøbseffektiviseringerne kan opnås gennem øget samarbejde mellem kommunerne, uden at dette 
påvirker den eksisterende organisatoriske struktur.  

•  Effektivisering af udbud. Kommunerne kan opnå bedre priser ved udbud til private leverandører gennem øget koordination af udbud 
mellem flere kommuner samt koordination af udbud med Vejdirektoratet. Udbudseffektiviseringerne kan opnås gennem øget 
samarbejde mellem kommunerne, uden at dette påvirker den eksisterende organisatoriske struktur.  

•  Enhedsorganisation. En række effektiviseringsgreb, herunder effektiviseringer af administrative ressourcer, medarbejderressourcer og 
materiel, kan kun indfries under forudsætning af oprettelsen af et mindre antal enhedsorganisationer på området for vejvedligehold mv. 
Disse effektiviseringsgreb behandles derfor samlet i afsnittet om enhedsorganisation. Afhængig af enhedsorganisationernes størrelse 
realiseres endvidere potentialet i indkøbs- og udbudsmodellerne helt eller delvist. Ved samlingen til kun 5 enhedsorganisationer er 
potentialerne i indkøbs- og udbudsmodellerne således fuldt indregnet i potentialet. 

1) For eksempel på en omfattende intern benchmark af primært to kommuner, se Benchmark af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner, KORA (2015).  
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Intern effektivisering (1/7). Effektiviseringsgreb og veje til effektiviseringspotentiale 

Optimeringslogikken 
•  Den enkelte kommune kan realisere interne effektiviseringer ved f.eks. at tage afsæt i eksisterende forskelle i antal årsværk, 

lønniveauer og sygefravær etc. ift. sammenlignelige kommuner. Effektiviseringsgrebet angår således de forskelle i enhedsudgifter, der 
hverken kan henføres til observerbare strukturelle eller organisatoriske forhold. Fokus i afsnittet er illustreret i figuren nedenfor.  

Veje til effektiviseringspotentiale 
•  Udligning af lønforskelle gennem naturlig afgang. Den enkelte kommune kan igangsætte en harmonisering af lønniveauet for 

medarbejdere på vejvedligeholdsområdet til det gennemsnitlige niveau i de omkringliggende kommuner.  
•  Reduktion af sygefravær. Den enkelte kommune kan øge fokus på at nedbringe sygefravær. 
•  Øvrig intern effektivisering. Der kan peges på en række organisatoriske forhold, der kan have betydning for udgiftsniveauet på 

vejvedligeholdelsesområdet. Det gælder eksempelvis: 
–  Økonomisk styringsmodel, herunder særligt tydeliggørelsen af løbende effektiviseringsbehov. 
–  Politisk og administrativt fastsatte service- og effektmål for drift og vedligehold. 
–  Specialisering i de administrative funktioner, herunder særligt indkøb- og udbudsområderne, samt omfanget af ekstern rådgivning til 

disse funktioner.  
–  Markedsafprøvning af hoved- og delopgaver inden for vejvedligehold.  

Potentiale, mio. kr.  

Total 802-980 251-277 
Enhedsorg. 697-771 251-277 
Materiel 49-54 
Medarbejdere 98-108 
Administration 95-105 
Udbud 157-173 
Indkøb 25-45 
Sygefravær 5-7 
Lønforskelle 35-39 
Intern 105-209 Fokus i afsnittet 

Udenfor fokus i afsnittet 
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Intern effektivisering (2/7). Implementeringsforudsætninger 

Implementeringsforudsætninger  
•  Størstedelen af potentialet, der knytter sig til kommunens interne organisering, kan indfries i den enkelte kommune indenfor en 

forholdsvis kort tidshorisont. Hvor der er tale om rent organisatoriske forhold (se foregående side), kræver effektiviseringen primært et 
ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe udgifterne til løn, sygefravær og administrativt overhead samt en højere udnyttelsesgrad på 
mandskab og materiel. Indfrielsen af potentialet er samtidig uafhængigt af samarbejde med andre kommuner, men kræver 
udarbejdelsen af nøgletal på kommuneniveau på området for vejvedligehold (f.eks. i FLIS). 

•  De lokale udgiftsforskelle, der knytter sig til konkrete valg af servicemål for vejvedligeholdelsen, kan primært minimeres ved politisk 
beslutning. Således er en central implementeringsforudsætning for indfrielsen af det interne effektiviseringspotentiale, at kommunen 
tager stilling til serviceniveauer og aktivt beslutter at nedbringe enhedsomkostningerne på området.  

•  Udligning af lønniveauet kan foretages ved, at lønudviklingen sættes i bero for medarbejdere, der ligger over den gennemsnitlige løn på 
vejvedligeholdsområdet i lokalområdet, samt gennem naturlig afgang og genbesættelse. 

•  Inspirationskataloget oplister samlet en række interne effektiviseringsgreb, kommunerne med fordel kan benytte sig af uafhængigt af 
omfanget af mellemkommunalt samarbejde på området for vejvedligehold. 
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Intern effektivisering (3/7). Potentialet for intern effektivisering af kommunernes vejvedligehold 
skønnes at udgøre i størrelsesordenen 105-209 mio. kr. i varige besparelser  

Besparelser, mio. kr. Base, mio. kr.  Besparelser, pct. 

Lønudligning 

Øvrig effektivisering 

Total 

1.047  

1.047 

1.047 

3,3-3,7 pct.  

6,2-15,6 pct.  

10-20 pct. 
105-209 

65-163 

35-39 

•  Variation i kommunernes udgiftsniveau, der ikke kan henføres til de strukturelle eller organisatoriske forhold, der er inkluderet i 
analysen, indikerer en øvre grænse for intern effektivisering af kommunernes vejvedligehold på ca. 1 mia. kr. årligt. Det antages, at det 
umiddelbart realiserbare effektiviseringspotentiale udgør 105-209 mio.kr., svarende til 10-20 pct. af det samlede interne potentiale.  

•  En andel af det umiddelbart realiserbare potentiale ved intern effektivisering kan opnås ved udligning af lønforskelle mellem 
nærtliggende kommuner (35-39 mio. kr. årligt) eller ved reduktion af sygefravær i kommuner med et fravær over gennemsnittet for 
kommunale vej- og parkafdelinger (5-7 mio. kr.). 

•  Potentialet via interne effektiviseringer er ikke overlappende med potentialet fra de senere beskrevne effektiviseringsgreb, da 
udgangspunktet for beregningerne er den variation i kommunernes enhedsomkostninger, der ikke er betinget af ydre forhold som 
trafikdensitet, vejenes stand, vejnettets størrelse, urbanisering mv., som kommunerne vanskeligt kan påvirke.  

•  I beregningen af potentialet er der udover de ydre forhold undersøgt virkningen af udliciteringsgrad, økonomisk styringsmodel, 
organisering af indkøb og servicemål på enhedsudgifterne. Resultaterne viser, at der ikke kan identificeres makroeffekter på 
kommunernes enhedsomkostninger af de nævnte organisatoriske valg. I stedet er indhøstningen af interne effektiviseringer afhængig af 
mere lokale forhold og beslutninger, der ikke tages højde for på makroniveau.  

Sygefravær 1.047 0,5-0,7 pct.  5-7 
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Intern effektivisering (4/7). Metode til udregning af det overordnede effektiviseringspotentiale 
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Udgifter pr. km vej (1.000 kr) 
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De forventede værdier anvendes til at finde  
basen for intern effektivisering 

ILLUSTRATIV Metode til beregning af potentialer 
•  Kommunernes udgifter til vejvedligehold pr. km vej påvirkes 

væsentligt af en række strukturelle forhold. Samtidig kan 
organisatoriske valg have betydning for variationen i 
enhedsomkostninger på tværs af kommunerne. Ved at 
introducere disse forhold som forklarende variable i en statistisk 
model kan deres effekter på enhedsudgifterne estimeres.  

•  I modellen korrigeres kommunernes enhedsudgifter for antal km 
vej, belastningen på vejene, vejenes tilstand, andel trafikvej, 
urbaniseringsgrad, udliciteringsgrad, antal indbyggere, antallet 
af pendlere, økonomisk styringsmodel, organisering af 
indkøbsfunktion og servicemål1. 

•  Den kurvede linje i figuren til højre illustrerer de forventede 
enhedsudgifter for kommunerne. I figuren ligger de faktiske 
enhedsudgifter for kommune A og B under hhv. over de 
forventede enhedsudgifter (A* og B*).  

•  Kommuner, der ligger over linjen med forventede værdier, har 
uforklaret høje enhedsudgifter i forhold til andre kommuner med 
samme strukturelle og organisatoriske forhold. 

•  Forskellen mellem de forventede og observerede værdier 
betegnes som residualer. Summen af de positive residualer 
indfanger således det merudgiftsniveau, der ikke kan forklares 
med kommunernes strukturelle og organisatoriske forhold. 

1) Modelspecifikationen beskrives i metodebilag. 
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•  Summen af de positive residualer indikerer et uforklaret 
merudgiftsniveau blandt kommunerne på ca. 1 mia. kr. årligt. Disse 
merudgifter afspejler helt eller delvist lokale forhold og beslutninger. 

•  Det uforklarede udgiftsniveau kan betragtes som den øvre grænse for 
det interne effektiviseringspotentiale. Det umiddelbart realiserbare 
effektiviseringspotentiale er imidlertid mindre, da merudgifterne både 
dækker over reelle effektivitetsforskelle såvel som forskelle i service- 
og kvalitetsmål, politiske prioriteringer samt strukturelle forhold, som 
ikke indgår i analysen (f.eks. omfanget af brostensbelægning i 
kommunerne). 

•  På den baggrund angiver nedenstående tabel det umiddelbare interne 
potentiale, hvis det antages, at hhv. 10, 15 og 20 pct. af den 
uforklarede variation kan reduceres gennem intern effektivisering. 

•  Det skønnes på den baggrund, at det umiddelbare potentiale for intern 
effektivisering af kommunernes vejvedligehold udgør i 
størrelsesordenen 105-209 mio. kr. årligt.  

Positiv uforklaret 
variation, mio. kr.  

Antaget effektiviserings-
potentiale, pct. Potentiale, mio. kr. 

Intern effektivisering (5/7). Metode til udregning af effektiviseringspotentiale 

100.000 50.000 0 -50.000 -100.000 

Kommuner 

1.047 mio. kr. 

105 

209 

157 

10  1.047 

15  1.047 

20 1.047 

Kommunespecifikke residualer i forhold til forventede 
værdier for enhedsudgifter, 1.000 kr. 
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Intern effektivisering (6/7). Udligning af lønforskelle kan give et potentiale på 35-39 mio. kr. 

•  En delmængde af det interne effektiviseringspotentiale på 105-209 mio. kr. angår udligning af lønforskelle mellem nærtliggende 
kommuner, hvilket giver et besparingspotentiale på 35-39 mio. kr.  

•  Potentialeberegningen er baseret på, at kommunerne gradvist udligner deres lønniveau på området for vejvedligehold mv. til det 
gennemsnitlige lønniveau blandt omkringliggende kommuner over tid , jf. nedenstående figur. Beregningen tager således afsæt i 
lønforskelle blandt klynger af nabokommuner. 

•  Da potentialeberegningen 1) udelukkende er baseret på lokale forskelle i lønniveauet og 2) kun forudsætter en udligning til det 
gennemsnitlige lønniveau, er der tale om et konservativt estimat af potentialet ved lønudligning. 

•  Konkret kan udligning af lønforskelle foretages ved, at lønudviklingen sættes i bero for medarbejdere, der ligger over den 
gennemsnitlige løn på vejvedligeholdsområdet, samt gennem naturlig afgang og genbesættelse af stillinger. 

Note: Udligningen til det gennemsnitlige lønniveau blandt klynger af nabokommuner forudsætter, at kommuner, der ligger under gennemsnittet, fremover fastholder deres lønniveau. 
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). 

Fordeling af månedslønninger (brutto) i 20 kommuneklynger 
Månedsløn (kr., brutto) 
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Intern effektivisering (7/7). Nedbringelse af sygefravær kan give et potentiale på 5-7 mio. kr. 

•  En del af det interne effektiviseringspotentiale på 105-209 mio. kr. består i at nedbringe sygefraværet for de ansatte på området for 
vejvedligehold mv. til det gennemsnitlige niveau for kommunerne, hvilket udgør et effektiviseringspotentiale på 5-7 mio. kr. 

•  Sygefraværet nedbringes gennem et ledelsesmæssigt fokus på at adressere de konkrete faktorer, der i den enkelte kommune bidrager 
til et høj sygefraværsprocent blandt de ansatte på området for vejvedligehold mv.  

Note: Potentialeberegningerne er baseret på fraværsdata for specialarbejderne, der udgør 60 pct. af de 3.600 ansatte på området for vejvedligehold mv. Potentialet er opregnet til et niveau, der gælder for alle 
3.600 ansatte. Det forudsættes, at kommuner, der ligger under den gennemsnitlige fraværsprocent, fremover bibeholder deres niveau. 
Kilde: Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmarked (SIRKA) samt egne beregninger.  

0
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5,5 

Kommuner 

Sygefraværsprocent for specialarbejdere 
Sygefravær, pct.  
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Effektivisering af indkøb (1/13). Beskrivelse 

Optimeringslogikken 
Den enkelte kommunes indkøbspris på varer og materialer er bl.a. betinget af mængden, der indkøbes. Fælles indkøb styrker 
kommunernes markedsposition som aftager under ét og forbedrer derved mulighederne for at opnå mere attraktive indkøbspriser. Fælles 
indkøb kan eksempelvis organiseres i regi af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) eller lokale/regionale indkøbsfællesskaber, 
der kan anvendes på områder, hvor der ikke findes landsdækkende aftaler. Fokus i afsnittet er illustreret i figuren nedenfor.  
 
Veje til effektiviseringspotentiale 
•  Rammeaftaler. SKI-rammeaftaler kan anvendes til at opnå mere fordelagtige priser via konkurrenceudsættelse og større indkøb. Der 

eksisterer i dag rammeaftaler på vejsalt (forpligtende aftale) og el (frivillig aftale), mens grus og vejbelysning er på SKIs bruttoliste over 
indkøbskategorier, der overvejes som mulige fremtidige forpligtende aftaler. Der er således potentiale for at opnå besparelser på indkøb 
via udvidelse af de eksisterende aftaler og/eller yderligere rammeaftaler på betydelige indkøbskategorier på området for vejvedligehold. 

•  Lokale/regionale indkøbsfællesskaber. Lokale/regionale indkøbsfællesskaber kan anvendes til at opnå indkøbsbesparelser, hvor der 
ikke findes landsdækkende aftaler. Besparelserne opnås som følge af større indkøbsmængder og bedre udnyttelse af den eksisterende 
prisstruktur. Lokale/regionale indkøbsfællesskaber anvendes ikke systematisk på området for vejvedligehold mv. i dag. 

 
Potentiale, mio. kr.  

Fokus i afsnittet 
Udenfor fokus i afsnittet 

802-980 Total 251-277 
Enhedsorg. 697-771 251-277 
Materiel 49-54 
Medarbejdere 98-108 
Administration 95-105 
Udbud 157-173 
Indkøb 25-45 
Sygefravær 5-7 
Lønforskelle 35-39 
Intern 105-209 
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Effektivisering af indkøb (2/13). Datagrundlag og implementeringsforudsætninger 

Datagrundlag  
•  Indkøbsområdet er det analysetema, hvor data har vist sig at være sværest tilgængeligt. Det kommer bl.a. til udtryk i den forholdsvist 

lave svarprocent på spørgsmål, der relaterer sig til emnet i spørgeskemaet blandt kommunerne (n = 32 til n = 42 for forskellige 
varekategorier). Besvarelserne har derudover været af svingende nøjagtighed, hvorfor der er foretaget en omfattende validering heraf. 
Indkøbsbasen har ydermere vist sig at være mere fragmenteret end først antaget, hvorfor der er indsamlet data for en række yderligere 
varekategorier blandt referencekommunerne.  

•  Indkøbsanalysens resultater skal derfor tages med forbehold for svaghederne i datagrundlaget. Samlet set må det angivne potentiale 
derfor betragtes som et minimum for det reelle potentiale ved en højere grad af koordineret indkøb kommunerne imellem. 

 
Implementeringsforudsætninger 
•  Det er en væsentlig implementeringsforudsætning, at der sikres tilslutning til og overholdelse af indkøbsaftaler blandt kommunerne, hvis 

effektiviseringspotentialet på indkøbsområdet skal indfries. Eksisterende SKI-aftaler (forpligtende og frivillige) har opnået varierende 
tilslutning. F.eks. har 96 kommuner tilsluttet sig aftalen om brændstof, 39 har tilsluttet sig aftalen om vejsalt, mens aftalen for el kun har 
vundet begrænset tilslutning og derfor ikke genudbydes. For at sikre attraktive rammeaftaler kan det bl.a. være nødvendigt at 
undersøge mulighederne for geografisk prisdifferentiering, så der aftales forskellige priser for geografiske områder (afhængig af 
strukturen på det relevante leverandørmarked). Erfaringer fra SKI viser tilsvarende, at kommunernes tilslutning til en indkøbsaftale ikke 
nødvendigvis er ensbetydende med, at de køber alt inden for en given indkøbskategori via aftalen. Således er kommunernes 
overholdelse af aftalerne ligeledes afgørende for at indfri potentialet på indkøbsområdet.  

•  Rammeaftaler i regi af SKI har en indfasningsperiode på ca. et år, idet udbud af et produktområde kræver ca. 1/2 års foranalyse, 
hvorefter der skal gennemføres udbud af rammeaftalen.  

•  Indkøbsområdet er præget af mange forskellige varer, selv inden for varekategorier med en forholdsvis høj grad af standardisering 
såsom salt, asfalt og grus. Eksempelvis skelner man på asfaltområdet mellem grusasfaltbeton (GAB), asfaltbeton (AB) og pulverasfalt 
(PA) samt en række yderligere underkategorier1. Antallet af varer er højere inden for varekategorier som betonvarer, kloakgods og skilte.  

•  Varekategorierne på vejvedligeholdsområdet er ydermere kendetegnet ved en forholdsvis lav grad af standardisering. Eksempelvis er 
kommunernes brug af skilte et område, hvor der ses mange lokale forskelle. Aftaler om fælles indkøb kan derfor forudsætte beslutning 
om standardisering af varer, hvilket i nogle tilfælde kan kræve politisk involvering.  

1) GAB anvendes til vejenes bærelag, der ligger under slidlaget. Der skelnes mellem GAB 0, GAB I og GAB II. AB anvendes til vejenes slidlag, dvs. den synlige overfladebelægning. Der anvendes AB med 
forskellig kornstørrelse afhængig af formål. PA anvendes på veje med lettere trafik, stier og fortove. Der anvendes ligeledes PA med forskelligt kornstørrelse afhængig af formål. Endelig eksisterer der varianter af 
asfalt med særlige formål, f.eks. asfalt iblandet genbrugsmaterialer samt støjreducerende asfalt.  
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Effektivisering af indkøb (3/13). Udgiftsbase 

10

987

Asfalt (GAB) 

Total indkøb 
445 

55 

Belysning 

Asfalt (AB/PA) 

247 

45 Beton 
95 Salt 

Kloakgods 
Øvrige varekøb 

70 

 20 Grus 

Beskrivelse af udgiftsbasen 
•  Indkøb vedrørende vejvedligehold mv. udgør ca. 987 mio. kr. af den samlede udgiftsbase på ca. 5,8 mia. kr. Belysning, asfalt (GAB og 

AB/PA), grus og salt udgør ca. 625 mio. kr. heraf og er i primært fokus i analysen. 
•  Det forholdsvis begrænsede indkøb af asfalt afspejler, at langt størstedelen af den asfalt, der udlægges på kommunale veje, indkøbes 

som en integreret del af entrepriser. Derfor behandles det under effektivisering af udbud. Kun asfalt, der indkøbes af kommunerne selv 
til akut udbedring af slaghuller etc. indgår i indkøbsanalysen (ca. 65 mio. kr.).  

•  Beton og kloakgods, der samlet udgør ca. 115 mio. kr., vurderes at kræve yderligere standardisering, inden eventuelle 
indkøbseffektiviseringer kan opnås. Disse to indkøbskategorier er derfor ikke behandlet yderligere i analysen. 

•  Øvrige varekøb dækker f.eks. skilte, afmærkning, autoværn, signalanlæg, måleudstyr mv., der er kategorier kendetegnet ved mange 
varetyper og en lav grad af standardisering. Disse behandles ikke yderligere i analysen.  

Udgiftsbase for indkøb, mio. kr.  

Note: Beregningerne er udtryk for et groft estimat på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen. 
Kilde: Referencekommuner; Kommunale regnskabsdata, 2013; spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 32-42); Benchmark af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner, KORA 
(2015); egne beregninger.  
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Effektivisering af indkøb (4/13). Potentialeberegninger baserer sig på prisforskelle mellem 
kommunerne samt erfaringer fra SKI og Vejdirektoratet 

Fremgangsmåde for potentialeberegninger  
Potentialet for effektivisering af indkøb estimeres på tre 
forskellige måder, henholdsvis baseret på: 
1.  Faktiske prisforskelle mellem kommunerne 
2.  Den estimerede besparelse på beslægtede 

varegrupper, der er omfattet af SKI-rammeaftaler 
3.  Prisforskelle mellem kommunerne og Vejdirektoratet 

på indkøb af vejsalt  
 
I tabellen til højre ses en oversigt over, hvilke 
estimeringsmetoder der er anvendt for de forskellige 
indkøbskategorier.  
 
De forskellige estimater konsolideres herefter i et samlet 
potentiale for hver af varekategorierne, jf. følgende side.  
 
Besparelser på procesomkostninger indgår ikke i 
effektiviseringspotentialet, idet kommunernes oplysninger i 
spørgeskemaundersøgelsen ikke giver mulig for foretage 
de relevante beregninger. 
  

Indkøbskategori 
Kommunale 
prisforskelle SKI Vejdirektoratet 

Belysning (el mv.) x 

Belysning (øvrigt) x 

Asfalt (GAB) x x 

Asfalt (AB/PA) x x 

Grus  x x 

Salt x x x 

Kilde: Kommunale regnskabsdata, 2013; spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne; Benchmark af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner, KORA (2015); egne beregninger. 
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Effektivisering af indkøb (5/13). Effektivisering af indkøb indikerer et samlet potentiale på 25-45 
mio. kr.  

•  Det estimeres, at kommunerne kan realisere et potentiale på 25-45 mio. kr. via SKI-rammeaftaler og regionale indkøbsfællesskaber på 
belysning, asfalt, grus og salt. Potentialet forudsætter, at samtlige kommuner tilslutter sig nye SKI-rammeaftaler eller alternativt tilslutter 
sig regionale indkøbsfællesskaber. Såfremt der ikke sikres fuld tilslutning blandt kommunerne, vil det indhøstede potentiale være 
mindre.  

•  Det vurderes, at effektiviseringspotentialet ved fælles indkøb kan udvides betydeligt ved indgåelse af rammekontrakter på andre 
omkostningstunge områder som f.eks. vejinventar og arbejdskøretøjer. Analyser af Vejdirektoratets indkøb indikerer, at der kan 
realiseres besparelser på 30-40 pct. på disse områder. Tilsvarende potentialer på kommunernes indkøb forudsætter dog en væsentligt 
større standardisering af varegrupper og koordination af indkøb end i dag. 

•  Potentialet for effektivisering af indkøb er således et konservativt estimat, som alene omhandler de varekategorier, som er kendetegnet 
ved den største grad af standardisering.  

Konsolideret potentiale ved indkøb, mio. kr. 

Faktiske prisforskelle mellem 
kommuner 

Estimerede besparelser fra lignende 
varegrupper på SKIs rammeaftaler 

2 

1 

Faktiske prisforskelle mellem 
kommuner og VD 

3 

Kilde: Referencekommuner; Kommunale regnskabsdata, 2013; spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 32-42); Benchmark af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner, KORA 
(2015); Analyse af Vejdirektoratet 2009; egne beregninger. 
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Indkøbs-
kategori 

Kommunale 
prisforskelle SKI VD 

Belysning - 17-20 - 

Asfalt (GAB) 0-1 1 - 

Asfalt (AB/PA) 5 5 - 

Grus  3 2 - 

Salt 2 6 13 

Total 11 31-34 13 
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Effektivisering af indkøb (6/13). Der er tendens til, at kommunerne opnår bedre priser, når de 
indkøber mere  

NY 

Grus, n = 32 
Kr./ton 
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2.000 10.000 0 
0 
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0
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•  Data om kommunernes indkøbspriser og -mængder viser en sammenhæng mellem kommunernes indkøbsmængde af grus, vejsalt og 
asfalt og pris pr. ton. Det indikerer, at der kan være et effektiviseringspotentiale ved, at kommunerne i højere grad indkøber sammen via 
indkøbsfællesskaber, så mindre kommuner kan opnå samme lavere priser som større kommuner. 

•  Prisdata fra kommunerne understreger dog samtidig, at de opnåede priser ikke alene kan forklares ud fra indkøbte mængder, men f.eks. 
også ud fra særlige geografiske forhold (se side 80-83 om opmærksomhedspunkter for belysning, salt, asfalt og grus). 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne. 

Asfalt (GAB), n = 32 
Kr./ton 

Salt, n = 42 
Kr./ton 

Asfalt (AB/PA samlet), n = 32 
Kr./ton 
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Effektivisering af indkøb (7/13). Kommunale prisforskelle indikerer et potentiale på mindst 11 mio. 
kr. 

Estimerede besparelser ved fælleskommunale indkøb 
Besparelser, mio. kr. 

Asfalt (GAB) 

Asfalt (AB/PA samlet) 

Grus 

Salt 

Samlet  

Base 

10 mio.  

55 mio.  

20 mio.  

95 mio.  

180 mio.  

Besparelser, pct. 

5-6 pct.  

9-10 pct.  

13-14 pct. 

1-2 pct.  

6 pct.    11

2

3

5

0-1 

•  Potentialeberegningen er baseret på, at kommuner, der i dag indkøber til priser, der er højere end gennemsnittet, fremover opnår 
gennemsnitspriser ved at indkøbe i fælleskaber, mens kommuner, der ligger under gennemsnittet, fortsat opnår deres lavere priser. 

•  Beregningerne er baseret på faktiske kommunale prisforskelle for asfalt (GAB samt AB/PA samlet), grus og salt, da disse er de mest 
standardiserede indkøbskategorier, som der er spurgt ind til i spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunerne. 

•  Indfrielse af potentialet forudsætter, at kommuner, der i dag køber til priser, der ligger over gennemsnittet, fremadrettet indgår i 
indkøbsfællesskaber, hvor der opnås lavere priser grundet større indkøbsmængder.  

•  Beregningen er udtryk for et konservativt skøn over effektiviseringspotentialet på indkøb, da beregningerne ikke 1) angår alle 
indkøbskategorier på området for vejvedligehold mv. og 2) ikke tager højde for yderligere prisbesparelser som følge af, at kommuner går 
sammen i større indkøbsfællesskaber, som kan presse prisen yderligere ned end den gennemsnitlige pris i dag.  

•  Prisforskellene mellem kommunerne er størst for asfalt (AB/PA samlet) og grus, hvilket giver forholdsvis store procentuelle besparelser, 
mens kommunernes priser for vejsalt viser en mindre spredning og dermed også et mindre potentiale baseret på den nuværende 
prissætning. 

Note: De procentuelle besparelser fremkommer ved at dividere den opnåede besparelse med basen for hver varekategori.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 32-42) samt egne beregninger.  

1 
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Effektivisering af indkøb (8/13). SKI-aftaler indikerer et potentiale på 31-34 mio. kr. 

Besparelser, mio. kr. 
13-16 

•  Besparelser på eksisterende SKI-aftaler indikerer, at fælles indkøb af standardiserede varer på SKIs rammeaftaler kan bidrage til at 
realisere et potentiale på 31-34 mio. kr. på vareindkøb. 

•  Potentialeberegningen er foretaget på baggrund af SKIs hidtidige erfaringer. 
•  Indfrielse af potentialet forudsætter, at samtlige kommuner tilslutter sig SKI-rammeaftaler inden for nedenstående 6 varekategorier.  
•  Der findes allerede en rammeaftale for vejsalt, som 39 kommuner har tilmeldt sig. Besparelsespotentialet for vejsalt er estimeret med 

forudsætning om udbud af en ny rammeaftale med øget tilslutning.  
•  Der findes ligeledes en rammeaftale for elektricitet, som dog udløber per juli 2015. Her er forudsætningen for beregningen, at der 

udbydes en ny rammeaftale for el, som samtlige kommuner tilslutter sig.  

Asfalt (GAB) 

Asfalt (AB/PA samlet) 

Grus 

Salt 

Samlet  

Base 

10 mio.  

55 mio.  

20 mio.  

95 mio.  

625 mio.  

Besparelser, pct. 

8-9 pct.  

8-9 pct.  

8-9 pct. 

5-6 pct.  

5-6 pct.    

Belysning (øvrigt)  

400 mio. 3-4 pct.  Belysning (el mv.)  

45 mio. 8-9 pct.  

Note: De procentuelle besparelser er baseret på erfaringer fra lignende SKI-udbud.  
Kilde: Referencekommuner; Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 32-42); Benchmark af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner, KORA (2015); SKI samt egne beregninger.  

Estimerede besparelser ved fælleskommunale indkøb 2 

31-34 
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Effektivisering af indkøb (9/13). Opmærksomhedspunkter for SKI-aftale for belysning 

Kilde: Referencekommuner; SKI; Benchmark af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner, KORA (2015); Københavns Kommune; egne beregninger.    

400

45

El og elafgift 

Øvrige indkøb, vejbelysning 

Udgifter til vejbelysning, mio. kr.  

Opmærksomhedspunkter for vejbelysningsområdet 
•  Vejbelysningsområdet er kendetegnet ved forholdsvist 

lange kontraktbindinger, hvilket mindsker mulighederne 
for at indgå fælles aftaler over en kort tidshorisont.   

•  Fælles løsninger udfordres af, at kommunerne er 
organiseret meget forskelligt på belysningsområdet. 
Overordnet kan man skelne mellem kommunalt 
ejerskab, hvor kommunen ejer vejbelysningsanlæg og 
sætter drift og vedligehold heraf i udbud, og 
selskabsejerskab, hvor et elselskab ejer 
vejbelysningsanlæggene og varetager drift og 
vedligeholdelse.  

 

SKI-aftale for belysning  
•  Langt hovedparten af udgifterne for vejbelysning angår el og elafgifter, 

mens estimeret ca. 10 pct. angår øvrige indkøb, herunder armatur og 
lygtepæle.  

•  SKI har en rammeaftale for el (hovedaftale 06.02, frivillig aftale). Aftalen 
har været udfordret af divergerende holdninger til, om el er udbudspligtig. 
Derfor har den eksisterende aftale kun vundet begrænset tilslutning 
blandt kommunerne. På den baggrund genudbydes aftalen ikke efter 
udløbet i juli 2015.  

•  Potentialet er estimeret på baggrund af en aftale med fuld tilslutning 
blandt kommunerne med en besparelse på 49-56 pct. på 
handelstillægget (svarende til den beregnede besparelse ved fuld 
tilslutning til den eksisterende SKI-aftale). Handelstillægget udgør den 
variable del af elprisen på ca. 20 pct. Fremadrettet stiger 
handelstillægget til 30 pct. af elprisen.  

•  Således vurderes der fremadrettet at være potentiale for effektiviseringer 
på el, men indfrielsen heraf forudsætter en tilslutning, som afviger 
markant fra kommunernes nuværende.  

•  Øvrige indkøb vedr. vejbelysning er på indeværende tidspunkt på SKIs 
bruttoliste over områder, der kan være relevante i forhold til fremtidige 
indkøbsaftaler. SKI har endnu ikke foretaget markedsanalyser af denne 
del af belysningsområdet. 

Grøn omstilling   
•  Omstilling til energieffektive løsninger er en mulighed 

på vejbelysningsområdet, som på sigt kan medføre 
betydelige besparelser på elforbruget. Det kræver dog 
investeringer at indfri dette potentiale.   

•  Københavns Kommune er et eksempel på en 
kommune, som er i gang med omstillingen. Kommunen 
har indgået en aftale med en privat leverandør om at 
udskifte 21.000 vejbelysningsarmaturer til LED i løbet 
af tre år. Initiativet forventes at halvere kommunens 
strømforbrug til vejbelysning. Investeringen på 266,3 
mio. kr. har en tilbagebetalingstid på 22,5 år.  
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Effektivisering af indkøb (10/13). Opmærksomhedspunkter for SKI-aftale for salt 

<374 
375-399 

475-499  

Kommunernes saltpriser 

>500 
Ingen data 

400-424  
425-449  
450-474 

Note: Kommunale selvstyrehavne og aktieselskaber er angivet på kortet.  
Kilde: SKI; spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 42; Havnepolitisk redegørelse 2014, Danske Havne (2014).  

Havn  

Kr./ton SKI-rammeaftale for salt  
•  39 kommuner deltager i SKIs rammeaftale for 

vejsalt. Kommunerne har opnået en besparelse på 
ca. 5 pct. ift. deres tidligere kontrakter via aftalen.  

•  Rammeaftalen opererer med forskellige priser 
afhængig af salttype (havsalt, stensalt og 
vakuumsalt), sæson (højere vinterpris end 
sommerpris), om der leveres per ton eller i sække 
af 25 kg samt om der er tale om en hasteleverance 
(tillæg). De eksakte priser er fortrolige.  

•  Det anslås, at en tilsvarende besvarelse på ca. 5 
pct. kan opnås via yderligere udbredelse af aftalen. 
Besparelsespotentialet for vejsalt er således 
estimeret ud fra en ny rammeaftale med øget 
tilslutning, hvorved der kan opnås en lavere pris 
end den eksisterende for alle deltagende 
kommuner. 

•  Kommunernes faktiske saltpriser støtter delvist op 
om, at kommuner med industrihavn kan opnå 
billigere saltpriser grundet lavere omkostninger ved 
transport via skib, jf. figuren til venstre.  

•  Hvor der som for vejsalt er geografiske forhold, der 
betinger en differentieret prisstruktur, kan 
muligheden for at indbygge en tilsvarende 
prisdifferentiering i de landsdækkende 
rammeaftaler med fordel undersøges nærmere. 
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Effektivisering af indkøb (11/13). Opmærksomhedspunkter for SKI-aftale for asfalt 

Der er begrænset potentiale for en SKI-aftale for asfalt grundet 
størrelsen på basen og geografisk begrænsning  
•  Data fra kommunerne og asfaltbranchen understøtter, at asfalt i 

langt overvejende grad indkøbes som en integreret del af 
entrepriser. Kommunernes direkte indkøb af asfalt er begrænset.  

•  På baggrund af erfaringer fra Vejdirektoratet vurderes 
muligheden for at indgå en indkøbsaftale, hvor kommunerne 
indkøber asfalt på vegne af de private leverandører 
(bygherreleverancer), ikke som hensigtsmæssig. Det skyldes, at 
asfaltfremstillingen og selve udlægningen er en sammen-
hængende proces, der vanskeligt kan opdeles, med mindre der 
er tale om begrænsede  udbedringer af vejbelægninger. 

•  Asfaltens slidstyrke og langsigtede holdbarhed er betinget af, at 
materialet udlægges ved den rigtige temperatur. I praksis er det 
vanskeligt at opretholde den nødvendige varme på materialet ved 
transport af mere end 45 minutters varighed. Det reducerer 
antallet af leverandører, den enkelte kommune kan benytte sig af. 

•  Som konsekvens af de begrænsede transportafstande er der en 
række kommuner, der reelt kun har adgang til at benytte 1-2 
asfaltleverandører (se figuren til højre). Forventningen i 
asfaltbranchen er endvidere, at en del af de eksisterende 
asfaltfabrikker lukker i de kommende år set i lyset af den aktuelle 
uudnyttede produktionskapacitet. 

•  En eventuel indkøbsaftale via SKI skal derfor tage højde for, at 
kommunerne forventeligt kun vil have mulighed for at købe asfalt 
på et begrænset antal asfaltværker. 

Asfaltværker Asfaltværk  

Kilde: Interview i casekommuner samt leverandøroplysninger.  
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Effektivisering af indkøb (12/13). Opmærksomhedspunkter for SKI-aftale for grus 

Potentialet for en SKI-aftale for grus kan med fordel 
undersøges nærmere 
•  Grus og sand er på indeværende tidspunkt på SKIs 

bruttoliste over mulige emner til fremtidige 
indkøbsaftaler. Der er ikke på indeværende tidspunkt 
foretaget markedsanalyser.  

•  Kommunernes indberettede priser for grus indikerer, at 
der er potentiale for en indkøbsaftale for grus, jf. figuren 
til højre.  

•  Grus kommer primært fra to kilder: Dels fra grusgrave 
og dels fra rev på havbunden. Kommunerne beskriver, 
at markedet for grus er delt, således at anslået 
halvdelen af det indkøbte grus er fra grusgrave, mens 
den anden halvdel er ral fra havbunden.  

•  Forarbejdet til en eventuel SKI-aftale bør således 
belyse, om der er grundlag for en differentieret 
prissætning afhængig af de geografiske prisstrukturer. 
Det må således forventes, at nærhed til grusgrave eller 
havne (herunder særligt Thyborøn) har betydning for 
muligheden for at opnå en lav gruspris. Dermed kan 
der opstå samme udfordring for en fælles rammeaftale 
som på området for vejsalt, hvis ikke der opereres med 
differentieret prissætning. 

Kilde: Leverandøroplysninger, spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 32.   

<50 
50-99 

250-299  
>300  
Ingen data 

100-149  
150-199  
200-249  

Kr./ton Kommunernes priser på grus 
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Effektivisering af indkøb (13/13). Vejdirektoratets saltpris indikerer et potentiale på ca. 13 mio. kr. 
på vejsalt og understøtter større besparelser ved højere tilslutning til en ny indkøbsaftale  
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Ton 

VD 

•  Vejdirektoratet har ingen egenproduktion på vejområdet og 
foretager kun direkte varekøb i meget begrænset omfang. 
Vejdirektoratet indkøber dog salt på vegne af sine leverandører, 
hvorfor der for denne ene varekategori kan foretages 
prissammenligninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet. 

•  Vejdirektoratet opnåede ved seneste udbud af vejsalt i juli 2014 
en gennemsnitlig pris på 386 kr./ton. Den samlede 
indkøbsmængde var 50.000 tons fordelt på 19 leveringsaftaler 
(19 depoter). 

•  Spørgeskemabesvarelserne fra kommunerne indikerer et årligt 
forbrug i kommunerne på ca. 197.000 ton salt. Forbruget af salt 
er i høj grad vejrafhængigt, og SKI anslår, at der på en 
gennemsnitlig vinter anvendes i alt 300.000 ton salt, hvoraf ca. 
200.000 ton salt anvendes i kommunerne. 

•  Det estimerede besparelsespotentiale for salt fremkommer ved at 
antage, at kommunerne kan opnå samme pris som 
Vejdirektoratet via store fælles indkøb.  

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 42; Vejdirektoratet; Markedsanalyse af vejsalt, SKI, 2013.  

Besparelser, mio. kr. 

13

13Salt 

Samlet  

Base 

95 mio.  

95 mio.  

Besparelser, pct. 

13 pct.  

13 pct.    

Salt 
Kr./ton 

Estimerede besparelser ved fælleskommunale indkøb 3 
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Effektivisering af udbud (1/8). Beskrivelse 

Optimeringslogikken 
Det eksisterende kommunale samarbejde på området for vejvedligehold mv. omhandler bl.a. fælles udbud af driftskontrakter. En større 
koordination af udbudsprocesserne indebærer et effektiviseringspotentiale, som primært opnås gennem et større konkurrencepres på 
leverandørerne.  
Som en særskilt model kan en øget koordinationen mellem Vejdirektoratets udbud og kommunernes vedligeholdelsesprojekter forøge 
potentialet i modellen. Fokus i afsnittet illustreres i figuren nedenfor.  
 
Veje til effektiviseringspotentiale 
•  Udbredelse af de eksisterende kommunale udbudssamarbejder. De eksisterende udbudssamarbejder kan udbredes, således at alle 

landets kommuner indgår i udbudssamarbejde. En del af de eksisterende samarbejder mellem kommuner på området for vejvedligehold 
mv. omhandler fælles udbud, men der er fortsat tale om en meget begrænset anvendelse af samarbejdsformen. Der er således 
potentiale for mere omfattende samarbejde på området. 

•  Anvendelse af VD-udbud. Der kan skabes mulighed for, at kommuner kan tilslutte sig Vejdirektoratets udbud, som det også er sket på 
andre statslige udbudsområder (f.eks. udbud af bankforretninger). Vejdirektoratet anvender nationale udbud, hvor leverandører kan 
vælge at byde på ét eller flere geografiske eller tekniske områder.  
 Potentiale, mio. kr.  

802-980 

Lønforskelle 

25-45 Indkøb 
157-173 Udbud 

95-105 Administration 

35-39 

697-771 Enhedsorg. 
Total 251-277 

98-108 Medarbejdere 

105-209 Intern 

49-54 

Sygefravær 5-7 

Materiel 
251-277 

Fokus i afsnittet 
Udenfor fokus i afsnittet 
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Effektivisering af udbud (2/8). Implementeringsforudsætninger 

Implementeringsforudsætninger 
•  Effektiviseringer af udbud afhænger i høj grad af kommunernes eksisterende kontraktbindinger med eksterne leverandører. På 

baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunerne fremgår det, at størstedelen af kommunernes kontrakter udløber inden for 
3-4 år.  

•  Konkrete erfaringer peger på, at kommunalt samarbejde på området i høj grad initieres for at spare procesomkostninger eller 
kompensere for manglende specialiserede kompetencer. Besparelsen på procesomkostninger kan ikke estimeres på baggrund af 
kommunernes oplysninger i spørgeskemaundersøgelsen, hvorfor den ikke er indregnet her. Potentialet, der udelukkende baserer sig på 
bedre leverandøraftaler, må derfor betragtes som et konservativt estimat. 

•  Effektiviseringspotentialet ved tværkommunale samarbejder om udbud afhænger i vidt omfang af, hvorvidt kommunerne fremadrettet 
udbyder drifts- og entreprisekontrakter 1) samtidigt, 2) på opgaver i sammenhængende geografiske områder, med 3) en tydelig 
angivelse af ønskede forskelle i serviceniveauer på tværs af kommunerne samt 4) en væsentlig volumen og med høj grad af compliance 
på tværs af kommuner. 

•  Anvendelsen af VD-udbud forudsætter bl.a., at Vejdirektoratets kontrakter fremadrettet skal omfatte flere servicestandarder, så det 
fortsat er muligt for kommunerne selv at fastsætte det ønskede kvalitetsniveau på de kommunale veje. 

•  Anvendelse af VD-udbud forudsætter endvidere en struktureret samarbejdsform mellem kommuner og VD, således at der løbende kan 
koordineres inden for en planlægningshorisont på mindst 1½ år, hvis kommunerne skal kunne nå at reagere på muligheden for at 
benytte VD-udbud. 

•  VD-modellen er i udgangspunktet relevant for ca. 11 pct. af vejene (de tidligere amtsveje), men afhængig af VD-priser kan der blive tale 
om en større del af det kommunale vejnet. 
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Effektivisering af udbud (3/8). Baseline for udbud  

Beskrivelse af baseline  
•  Ud af den samlede udgiftsbase til vejvedligehold på ca. 5,8 mia. kr. årligt anvender kommunerne ca. 2,6 mia. kr. på tjenesteydelser i 

forbindelse med udlicitering af driftsopgaver. 
•  Udgifterne til tjenesteydelser angår langt overvejende det sorte område, dvs. større belægningsarbejder mv., mens det grønne og hvide 

område samlet udgør ca. 25 pct. af den samlede udgiftsbase for tjenesteydelser.  

418

274

1.917 Sort område  

Total 

Grønt område 

2.609 

Hvidt område 

Baseline for udbud  
Mio. kr. 

 Kilde: Danmarks Statistik; spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59) samt egne beregninger. 
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Effektivisering af udbud (4/8). Effektiviseringspotentialet ved kommunale udbudsfællesskaber på 
drift og vedligehold af veje skønnes at udgøre 157-173 mio. kr. årligt  

Etablering af ca. 20 kommunale 
udbudsfællesskaber 

Anvendelse af Vejdirektoratets udbud 

•  Erfaringer fra Vejdirektoratets område viser, at der kan opnås besparelser på i størrelsesordenen 5-10 pct. af udgiftsbasen, når 
entreprisekontrakter på tværs af fagområder inden for vejvedligehold udbydes samtidig, givet en væsentlig volumen i de udbudte 
opgaver. Konkret har Vejdirektoratet udbudt entrepriser i relation til 3.800 km statsvej.  

•  Det indikerer et væsentligt effektiviseringspotentiale ved større koordination af kommunale udbud på driftsopgaver inden for 
vejvedligehold. Konkret estimeres potentialet for to alternative modeller for et tættere kommunalt samarbejde om udbud: 
–  Etablering af ca. 20 kommunale udbudsfællesskaber. Der etableres i størrelsesordenen 20 kommunale udbudsfællesskaber, der 

hver dækker et omfang af veje og grønne områder svarende til Vejdirektoratet, dvs. ca. 3.800 km vej med tilhørende grønne områder. 
Det skønnes, at modellen indebærer et effektiviseringspotentiale på 157-173 mio. kr. årligt, svarende til 6-7 pct. af udgifterne til 
udliciterede tjenesteydelser ved fuld indfasning. 

–  Anvendelse af Vejdirektoratets udbud. Kommunerne får fremadrettet mulighed for at tilslutte sig Vejdirektoratets udbud. Modellen 
forudsætter, at Vejdirektoratet indgår kontrakter med fleksible standarder på forskellige vejklasser. Modellen vil primært være relevant 
for de ca. 11 pct. af de kommunale veje, der er tidligere amtsveje. Modellen skønnes at indebære et effektiviseringspotentiale på 
17-19 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. 

1)  Kommunale udgifter til tjenesteydelser. 
2)  Besparelsespotentialet tager afsæt i de realiserede effektiviseringsgevinster i Vejdirektoratet med omlægningen af udbudsprocesserne i 2012 og 2014. Potentialet på model 2 er baseret på, at 11 pct. af            
kommunernes vejnet omfattes af Vejdirektoratets udbud. 
 Kilde: Danmarks Statistik, Vejdirektoratet, spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59) og egne beregninger. 

Udgiftsbase, mio. kr.1  Potentiale, pct.2 Potentiale, mio. kr. 

6-7 

0,7 

2.609 

2.609 

157-173 

17-19 

2 

1 
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Effektivisering af udbud (5/8). Etablering af ca. 20 kommunale udbudsfællesskaber 

 1) Kommunale udgifter til tjenesteydelser. 
 2) Besparelser realiseret på Vejdirektoratets område i forbindelse med omlægningen af udbudsprocesserne i 2012 og 2014.  
 Kilde: Danmarks Statistik, Vejdirektoratet, spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59) og egne beregninger.  

•  Erfaringerne fra Vejdirektoratets matrixudbud indikerer, at der kan realiseres et væsentligt effektiviseringspotentiale ved, at kommunerne 
sammen udbyder entrepriser på vejvedligehold. Samtidige og koordinerede udbud af kommunale entrepriser på tværs af det sorte, 
grønne og hvide område vil indebære en større samlet udbudsmasse og dermed et øget pres på leverandører i markedet for at levere 
attraktive priser. Samtidig forbedres leverandørernes muligheder for at udnytte stordriftsfordele og synergier på tværs af delområder. 

•  Under antagelse af, at 20 kommunale udbudsfællesskaber kan realisere samme forholdsmæssige besparelser på entreprisekontrakter 
som Vejdirektoratet ved et tilsvarende omfang af veje og grønne arealer, udgør potentialet for effektivisering af udbud 157-173 mio. kr. 
årligt fuldt indfaset, svarende til ca. 6-7 pct. af den eksisterende udgiftsbase. 

•  Det vurderes, at modellen vil nå tæt på fuld virkning inden for 4 år, hvor ca. 86 pct. af de kommunale kontrakter er udløbet (se side 17). 
•  Effektiviseringspotentialet forudsætter, at kommunerne 1) udbyder entreprisekontrakter samtidigt, 2) i geografisk sammenhængende 

områder, 3) med standardiserede produkttyper på tværs af kommunerne og 4) ved fuld compliance. 
•  Effektiviseringspotentialet forudsætter ikke, at kommunerne øger omfanget af udlicitering sammenlignet med i dag.  
•  Modellen kan medføre øget markedsfortrængning af mindre leverandører. Omvendt kan modellen skabe et bredere marked for mellem-

store leverandører sammenlignet med en situation, hvor Vejdirektoratet er den væsentligste udbyder af større opgaver på vejområdet. 

Potentiale, mio. kr. 

Sort område 

Grønt område 

Hvidt område 

Samlet  

Base, mio. kr.1 

1.917 

418 

274  

2.609 

Potentiale, pct.2 

5 

10-11 

9-10 

6-7 

Estimerede besparelser ved 20 kommunale udbudsfællesskaber 

91-101 

40-44 

26-29 

157-173 

1 
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Effektivisering af udbud (6/8). Kommunal adgang til Vejdirektoratets udbud 

Potentiale, mio. kr. 

Sort område 

Grønt område 

Hvidt område 

Samlet  

Base, mio. kr.1 

1.917 

418 

274  

2.609 

Omfattet masse, pct. 

1) Kommunale udgifter til tjenesteydelser. 
2)  Besparelsespotentialet tager afsæt i de realiserede effektiviseringsgevinster i Vejdirektoratet med omlægningen af udbudsprocesserne i 2012 og 2014. Potentialet er baseret på, at 11 pct. af  kommunernes 
vejnet omfattes af Vejdirektoratets udbud.  
 Kilde: Danmarks Statistik; Vejdirektoratet; spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59) samt egne beregninger. 

11 

11 

11 

11 

Estimerede besparelser ved anvendelse af Vejdirektoratets udbud 
Potentiale, pct.2 

5 

10-11 

9-10 

6-7 

•  Som alternativ til fælleskommunale udbudsenheder kan det overvejes at gennemføre udbud i regi af Vejdirektoratet, hvor kommunerne 
kan medvirke i udbudsfasen eller anvende rammekontrakter inden for Vejdirektoratets udbud. Modellen kan give kommunerne mulighed 
for at benytte Vejdirektoratets markedsposition til at forhandle mere attraktive entreprisevilkår end i dag. 

•  I praksis vil modellen indebære, at Vejdirektoratet fremadrettet skal operere med flere servicestandarder inden for entrepriser på tværs 
af det sorte, grønne og hvide område, således at kommunerne kan vælge serviceniveauer, der matcher den enkelte kommunes 
portefølje af vejtyper og grønne områder i tilknytning hertil. 

•  Adgang til Vejdirektoratets udbud vil have størst anvendelighed i forhold til kommunale veje uden for bymæssig bebyggelse, herunder 
særligt de tidligere amtsveje, der udgør ca. 8.000 km vej eller ca. 11 pct. af den kommunale vejmasse. 

•  Under antagelse af, at kommuner, der fremadrettet anvender Vejdirektoratets kontrakter, kan realisere samme forholdsmæssige 
besparelser på entreprisekontrakter som Vejdirektoratet, vil effektiviseringspotentialet for denne model udgøre i størrelsesordenen 17-19 
mio. kr. årligt fuldt indfaset. Det faktiske potentiale kan dog være større, da Vejdirektoratets position som køber vil blive styrket, hvis den 
omfattede vejmasse udvides fra ca. 4.000 km til potentielt ca. 12.000 km. 

10-11 

4-5 

3 

17-19 

2 
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Baggrund om Vejdirektoratets udbudsforretning  
•  Før 2010 udbød Vejdirektoratet separate tidsforskudte entrepriser på 

afgrænsede tekniske områder, typisk initieret af interne faggrupper eller 
projektteams. 

•  På baggrund af en indkøbsanalyse fra 2009 og en omfattende kortlægning af 
Vejdirektoratets aktiver og mængder på statsvejene, omlagde Vejdirektoratet 
udbudsstrukturen til matrixudbud i 2012. Matrixudbuddet indebar bl.a., at: 
–  Omkring 362 selvstændige kontrakter blev udbudt samlet i et samtidigt 

landsdækkende udbud inden for 5 tekniske hovedområder: 1) mindre 
asfaltarbejde, 2) beredskab, 3) arealer og udstyr, 4) mekaniske og 
elektroniske installationer og 5) vintertjeneste. 

–  Ud fra en samlet afvejning af balancen mellem stordrift, synergivirkning og 
påvirkning af markedsstruktur blev opgaverne i de 362 kontrakter udbudt 
som 4-årige kontrakter opdelt i 5 geografiske områder, jf. figuren til højre. 

–  Specifikationen af opgaverne blev omlagt fra udførelseskrav til tilstands- 
eller funktionskrav med det sigte at overdrage initiativet til entreprenøren 
samt styrke frihedsgraderne og fleksibiliteten i udførelsen af opgaverne.  

–  Entreprenører kunne byde på enkelte entrepriser eller kombinationer af 
entrepriser på tværs af tekniske og geografiske områder (dog ikke samme 
tekniske område inden for alle 5 områder), herunder sammensætte 
kombinationer af entrepriser med særlige rabatter.   

–  Entrepriser blev tildelt ud fra en samlet afvejning af den mest fordelagtige 
sammensætning af tilbud. 

•  I 2014 samlede Vejdirektoratet 99 kontrakter på udlægning af asfalt og 
bygningsværker i et landdækkende udbud på entrepriser inden for de fem 
geografiske områder. 

Effektivisering af udbud (7/8). Erfaringer med større udbudsforretninger i regi af Vejdirektoratet 

 Kilde: Vejdirektoratet.  
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Effektivisering af udbud (8/8). Erfaringer med større udbudsforretninger i regi af Vejdirektoratet 

Effektiviseringslogik bag matrixudbud 
 
•  Synergi og stordriftsfordele. Entreprenørens omkostninger ved at gennemføre en entreprise vil ofte afhænge af mulighederne for at 

kunne tilpasse opgavemængden til den eksisterende kapacitet samt udnytte naturlige synergier på tværs af entrepriseområder. Matrix-
udbud giver entreprenører mulighed for fleksibel tilbudsgivning på flere kombinationer af entrepriser, der passer til den enkeltes 
omkostningsstruktur. 

•  Markedspres. Et samtidigt landsdækkende udbud på alle statslige entrepriser på vejområdet indebærer et væsentligt pres på de 
enkelte entreprenører i forhold at tilbyde konkurrencedygtige priser givet den potentielle risiko for markedsfortrængning.  

 

 Kilde: Vejdirektoratet.  

Effekter af matrixudbuddet  
 
•  De foreløbige erfaringer med Vejdirektoratets matrixudbud indikerer, at der kan realiseres betydelige indkøbsbesparelser ved større og 

koordinerede udbud på entrepriser på hhv. det sorte, hvide og grønne område. 
•  Der er således realiseret en besparelse på ca. 47 mio. kr. ud af den samlede udgiftsbase på ca. 471 mio. kr. for de driftsydelser, der var 

omfattet af matrixudbuddet i 2012, svarende til ca. 10 pct. af udgiftsbasen.  
•  Det skønnes, at effektiviseringsgevinsten på det seneste udbud på udlægning af asfalt og bygningsværker udgør i størrelsesorden 5 pct.  
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Enhedsorganisation (1/17). Beskrivelse 

Optimeringslogikken 
Der er betydelig variation i hvor mange km vej, kommunerne driver og vedligeholder (jf. side 10). Da kommuner med flere km vej er mere 
effektive end kommuner med få km vej (jf. side 46-53), er der et betydeligt effektiviseringspotentiale på administrative ressourcer, 
medarbejderressourcer, materiel mv. ved at kommuner går sammen om løsningen af vejvedligehold. Disse effektiviseringer forudsætter,  
at kommunerne går sammen om vejvedligehold i et mindre antal enhedsorganisationer. Fokus i afsnittet er illustreret i figuren nedenfor.  
 
Vejen til effektiviseringspotentiale 
En udstrakt anvendelse af fælleskommunale enhedsorganisationer vil give kommunerne en række muligheder for effektivisering ift. den 
aktuelle opgavevaretagelse:  
•  Færre administrative ressourcer. Et mindre antal enhedsorganisationer på området for vejvedligehold mv. vil samlet kræve færre 

administrative ressourcer grundet stordriftsfordele.  
•  Færre driftsmedarbejdere. Grundet stordriftsfordele ved varetagelsen af flere km vej vil et mindre antal enhedsorganisationer kunne 

opnå effektiviseringer på antallet af medarbejdere.   
•  Bedre udnyttelse af materiel. Samlingen af området for vejvedligehold vil muliggøre bedre udnyttelse af det eksisterende materiel.  
•  Mere effektive indkøbs- og udbudsprocesser. Organiseringen i et antal enhedsorganisationer indfrier samtidig de potentialer for indkøb 

og udbud, som er behandlet i de to foregående afsnit.  
 
Potentiale, mio. kr.  

Total 

157-173 

98-108 Medarbejdere 

Lønforskelle 
5-7 Sygefravær 

25-45 Indkøb 

Administration 

Materiel 

95-105 
Udbud 

251-277 
49-54 

802-980 
697-771 Enhedsorg. 

251-277 

35-39 
Intern 105-209 Fokus i afsnittet 

Udenfor fokus i afsnittet 
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Enhedsorganisation (2/17). Implementeringsforudsætninger 

Implementeringsforudsætninger 
•  Etableringen af en enhedsorganisation vurderes at kræve 1-2 års indfasning, herunder afklaring af deltagere, styringsmodel og plan for 

realisering af det økonomiske potentiale. Dertil forventes det, at en nydannet enhedsorganisation først ½ år efter etablering har 
gennemført de konkrete effektiviseringsprojekter, der knytter sig til samlingen af mandskab og materiel. 

•  Særligt vigtig er etablering af mekanismer til styring og finansiering af forskellige politisk vedtagne serviceniveauer i de deltagende 
kommuner, som det også kendes fra de igangværende fusioner på forsynings- og beredskabsområderne.  

•  Styringen af udgiftsniveauet i enhedsorganisationen (§60-fællesskabet) kan sikres gennem kommunalbestyrelsens fortsatte prioritering 
af serviceniveau og udgifter, herunder ved fastlæggelse af effektiviseringer allerede ved etableringen af fællesskabet. 

•  Der kan forventes et ikke ubetydeligt internt ressourcetræk i kommunerne i forbindelse med forberedelse og etablering af 
enhedsorganisationer. Ligeledes kan der forekomme eksterne engangsudgifter (f.eks. juridisk bistand), som dog må forventes at 
afhænge af bl.a. kommunernes størrelse. Endelig kan der forventes ikke ubetydelige engangsindtægter i forbindelse med reduktionen af 
materiel og salg af materielgårde. Disse engangsudgifter og -indtægter er ikke kvantificeret nærmere grundet analysens fokus på 
løbende mer- og mindreudgifter samt det forhold, at disse i høj grad afhænger af størrelsen af den enkelte kommune samt den model 
for enhedsorganisationer, som forudsættes.  

•  Forberedelsen af en enhedsorganisation involverer en lang række konkrete politiske beslutninger, som er behandlet mere indgående i 
inspirationskataloget. 
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Enhedsorganisation (3/17). Effektiviseringspotentialet ved enhedsorganisationer på vejområdet 
skønnes at udgøre op mod 771 mio. kr. årligt. 

Besparelser, mio. kr. Base, mio. kr.1  Besparelser, pct. 

•  Kommunerne kan opnå stordriftsfordele og således sænke enhedsudgifterne til samme eller lavere niveau end de mest effektive 
kommuner ved at indgå i et mindre antal enhedsorganisationer.  

•  Størrelsen på potentialet afhænger af, hvor mange og hvor store enhedsorganisationer, der oprettes. I figuren nedenfor angives 
effektiviseringspotentialet for syv forskellige modeller, der opstilles på side 98. Potentialet spænder fra 697-771 mio. kr. ved oprettelsen 
af 5 enhedsorganisationer, der indeholder alle landets 98 kommuner, til 22-24 mio. kr. ved 80 enheder (hvor 29 kommuner samles til 11 
enhedsorganisationer).  

•  Potentialerne er angivet med intervaller, da der er en vis usikkerhed forbundet hermed. Det faktiske potentiale kan ydermere være 
større end det nedenfor angivne, da udfordringer med opgørelse af enhedsudgifter på det grønne område betyder, at udgiftsbasen i 
potentialeberegningerne er afgrænset til det sorte og hvide område.  

80 enheder 

21 (A) enheder2 

21 (B) enheder2 

38 enheder 

4.806  

60 enheder 

65 enheder 

5 enheder2 

4.806  

4.806  

4.806  

4.806  

4.806  

4.806  

14,5 – 16,0 

12,0 – 13,3 

12,0 – 13,3 

9,3 – 10,3 

6,9 – 7,6 

4,7 - 5,2  

0,5  

697-771 

447-494 

331-365 

578-638 

225-249 

578-638 

22-24 

1) Kommunale udgifter til det sorte og hvide område. 
2) Modellerne med hhv. 5 og 21 enheder er baseret på en anden opregningsmetode end de øvrige, hvilket medfører en større usikkerhed i estimatet af effektiviseringspotentialet for disse end for modellerne med 
38-80 enheder. Se side 99 for information om beregningsmetoder.  
Kilde: Danmarks Statistik, spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59) samt egne beregninger. 

Særlig usikkerhed 
i estimat 
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Længere vejstrækninger medfører lavere enhedsudgifter2 
Udgifter pr. km vej (1.000 kr.)  

Enhedsorganisation (4/17): Effektiviseringspotentialet er baseret på, at stordrift giver lavere 
enhedsudgifter 
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•  Grundforudsætningen for effektiviseringspotentialet er, at kommuner med mange km vej er mere effektive, da de har lavere 
enhedsudgifter per km vej. Denne sammenhæng mellem udgifter per km vej og antal km vej ses i figuren nedenfor.  

•  Enhedsudgifterne til beregning af effektiviseringspotentialet ved enhedsorganisationer estimeres i en statistisk model, hvor der tages 
højde for bl.a. urbaniseringsgrad, vejenes stand og belastningen på vejene1. Sammenhæng mellem enhedsudgifter og antal km vej 
findes fortsat, når der kontrolleres for række strukturelle forhold med betydning for udgifterne til vejvedligehold. Særligt vigtigt er det, at 
modellen tager højde for urbaniseringsgrad og akseltryk, da disse to forhold har stor betydning for enhedsudgifterne. 

Variabel Koefficient 

Konstant 384,7 

Km vej -0,03 

Km vej3 2,79E-09 

Strukturelt indeks -0,8 

Andel trafikvej  141,3 

Urbaniseringsgrad -13,7 

Urbaniseringsgrad2 0,1 

Udliciteringsgrad 58,3 

Ækvivalent akseltryk pr. km vej 536,3 

R2 0,55 

1) Se metodebilag for beskrivelse af variable. For at afspejle, at sammenhængen med ”km vej” og ”urbaniseringsgrad” ikke er lineære, men hhv. L- og J-formede, er der medtaget de konstruerede led ”km vej3” og 
”urbaniseringsgrad2”, som sikrer netop dette. 
2) Sammenhængen er baseret på det sorte og hvide område, jf. foregående side.  
Kilde. Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 59), Damarks Statistik, Vejdirektoratet samt egne beregninger. 
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Enhedsorganisation (5/17): Stordriftsfordele findes allerede blandt kommuner med mange km vej  

0
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2.000 1.500 0 1.000 500 
Km vej 

Kommune A Kommune B 

Km vej1 100-200  1.500-2.000 

Udgifter pr. km vej 141.000 kr. 70.000 kr. 

Ansatte pr. km vej 0,19 0,02 

Løbende udgifter til materiel pr. km vej 34.000 kr. 6.000 kr. 

Ækvivalent akseltryk pr. km vej 0,10 0,10 

Urbaniseringsgrad 0,92 0,92 

Udliciteringsgrad 0,38 0,28 

Stordriftsfordele i kommuner med mange km vej 
Udgifter pr. km vej (1.000 kr.) 

Eksempel på stordriftsfordele 

•  Nedenfor illustreres effekterne af stordrift i to faktiske kommuner, hvor den ene har få km vej (kommune A), mens den anden har mange 
km vej (kommune B). De to kommuner minder meget om hinanden i forhold til trafikbelastning, urbanisering og udlicitering, jf. tabellen 
nedenfor.  

•  Kommune A, der har et lille kommunalt vejnet, har imidlertid dobbelt så høje enhedsudgifter som kommune B. Stordriftsfordelen i 
kommune B afspejler sig ligeledes i antallet af ansatte pr. km vej såvel som de løbende udgifter til materiel pr. km vej.  

•  Grundet sin størrelse kan kommune B således allokere sine ansatte mere effektivt, ligesom kapitalapparat kan udnyttes i højere grad. 
De lavere enhedsudgifter afspejler desuden, at kommune B givetvis har en række andre stordriftsfordele, herunder færre udgifter til 
overhead, større forhandlingskraft over for private leverandører samt lavere priser på kommunens varekøb til vejvedligehold. 

Kommune A 
Kommune B 

1) Af hensyn til anonymisering er antallet af km vej i kommune A og B angivet som et interval.  
Kilde: Spørgeskema blandt kommunerne, Danmarks Statistik, Vejdirektoratet samt egne beregninger. 
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Enhedsorganisation (6/17): Opstilling af antal enhedsorganisationer til estimering af 
effektiviseringspotentiale 

•  Effektiviseringspotentialet for oprettelsen af enhedsorganisationer 
afhænger i høj grad af, hvor mange enhedsorganisationer der 
oprettes, og hvor mange km vej de varetager.  

•  Analysen af potentialet ved enhedsorganisationer gennemføres 
derfor med udgangspunkt i 7 forskellige modeller, der varierer med 
hensyn til, hvor mange km vej den enkelte enhed varetager. Det gør 
det muligt at belyse stordriftsfordele og de heraf afledte 
effektiviseringspotentialer ved forskellige antal km vej. Antallet af 
enheder er summen af enhedsorganisationer og kommuner. 

•  De syv modeller anvender henholdsvis Vejdirektoratets 5 områder, 
de 21 forventede beredskabsområder, der etableres pr. 1. januar 
2016, en alternativ opdeling i 21 klynger efter antal km vej samt hhv. 
2.000, 1.500, 1.000 og 500 km vej som kriterium for dannelsen af 
enhedsorganisationer.  

•  Kriterierne betyder, at kommuner med mange km vej i mindre 
omfang indgår i enhedsorganisationer i modellerne med 38, 60, 65 
og 80 enheder end kommuner med få km vej. 

•  På tværs af de forskellige modeller baseret på km vej er følgende 
kriterier ydermere anvendt:  
–  Kommuner, der lægges sammen i en enhedsorganisation, skal 

dele kommunegrænse og være landfaste med hinanden (evt. via 
en bro)1. 

–  Ind- og udpendling på maksimalt 400.0002.  

1) I modellen med 5 enheder indgår alle økommuner i fællesskaber med andre kommuner. I de to modeller med 21 enheder varetager Bornholm fortsat vejvedligehold selvstændigt, mens øvrige økommuner 
indgår i fællesskaber med andre kommuner. I modellerne med 38, 60, 65 og 80 enheder varetager alle ikke-landfaste økommuner, dvs. Bornholm, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø, fortsat området for vejvedligehold 
mv. selvstændigt.  
2) Indpendling er det antal mennesker, som har arbejdssted, men ikke bopæl, i en given kommune. Udpendling er det antal mennesker, som har bopæl, men ikke arbejdssted i en given kommune. Ind- og 
udpendling anvendes således til at afspejle trafikbelastning i kommunen. Grænsen for pendlingsbelastning kan sammenlignes med, at Københavns Kommune aktuelt har en trafikbelasning på 285.000.  

38 enheder (10 kommuner, 28 enhedsorganisationer) 
•  Ca. 2.000 km vej, ind- og udpendling maks. 400.000 

60 enheder (44 kommuner, 16 enhedsorganisationer) 
•  Ca. 1.500 km vej, ind- og udpendling maks. 400.000 

65 enheder (50 kommuner, 15 enhedsorganisationer) 
•  Ca. 1.000 km vej, ind- og udpendling maks. 400.000 

80 enheder (69 kommuner, 11 enhedsorganisationer) 
•  Ca. 500 km vej, ind- og udpendling maks. 400.000 

5 enheder (0 kommuner, 5 enhedsorganisationer) 
•  Baseret på Vejdirektoratets 5 områder  

21 enheder (1 kommune, 20 enhedsorganisationer) 
•  Baseret på km vej, ind- og udpendling maks. 400.000 (A) 
•  De 21 beredskabsområder (B) 
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Enhedsorganisation (7/17): Beregning af effektiviseringer ved stordrift   

1.500 2.000 1.000 500 0 Km vej 

Udgifter pr. km vej (1.000 kr) 

A 

A* A*+B* 
B 

B* 

De forventede værdier anvendes  
til potentialeberegninger 

ILLUSTRATIV Metode til beregning af potentialer for 38-80 enheder 
•  Koefficienterne fra den statistiske model anvendes til at 

beregne potentialerne ved etablering af 38 til 80 enheder.  
•  For alle kommuner beregnes de forventede enhedsudgifter på 

baggrund af modellen, der tager højde for de relevante 
baggrundsforhold (se side 96). For kommune A og B i figuren til 
venstre svarer dette til A* og B*. 

•  For konkrete enhedsorganisationer beregnes enhedsudgifterne 
på tilsvarende vis med udgangspunkt i de værdier for antal km 
vej, urbaniseringsgrad mv., der vil gælde for de større 
enhedsorganisationerne. Det svarer til, at en 
enhedsorganisation bestående af kommune A og B vil opnå 
enhedsudgifterne A*+B*, jf. figuren til venstre.  

•  Det samlede potentiale findes ved at sammenholde de 
forventede udgifter for 98 kommuner med de forventede 
udgifter i scenarierne med enhedsorganisationer. 

Metode til beregning af potentialer for 5-21 enheder 
•  Modellerne med hhv. 21 og 5 enheder opnår så meget stordrift, at enhedsudgifterne ikke kan forudsiges i den statistiske model på 

baggrund af de observerede kommunestørrelser. I stedet tages udgangspunkt i, at Vejdirektoratet har realiseret en samlet besparelse 
på udbud på 10 pct. ved at gå fra 12 til 5 udbudsområder. Det indikerer, at der selv ved dannelsen af ganske store enhedsorganisationer 
eksisterer betydelige stordriftsfordele.  

•  Det antages på den baggrund, at der fra 38 kommunale enheder til 21 enheder kan realiseres 5,2 pct. besparelse på tjenesteydelser, 
samt at der fra 21 til 5 enheder kan realiseres yderligere 4,8 pct. (i alt 10 pct. fra 38 til 5 klynger). Opregnet fra basen for tjenesteydelser 
på det sorte og hvide område (i alt 2.335 mio. kr.) giver dette et marginalt potentiale til de to modeller på hhv. 120 og 234 mio. kr. i 
forhold til de 38 enheder. 

•  Beregningen af potentialet for 5-21 enheder er således forbundet med større usikkerhed end estimaterne for 38-80 enheder.  
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Enhedsorganisation (8/17). En del af potentialet ved enhedsorganisationer vedrører direkte 
besparelser på administration 

•  Etableringen af et antal enhedsorganisationer på området for vejvedligehold mv. vil reducere udgifter til chefer og administrativt 
personale, mens det modsat vil øge udgifter til bestyrelseshonorarer og direktørlønninger i de nye enhedsorganisationer.  

•  På baggrund af kommunale løndata estimeres et potentiale på mellem 22 og 105 mio. kr. afhængigt af valg af model. Dette potentiale 
udgør en delmængde af det samlede potentiale ved etablering af enhedsorganisationer på området for vejvedligehold mv. 

Antal 
enheder 

Reduktion af 
chef-
lønninger 

Reduktion af 
administrativt 
personale 

Bestyrelses-
honorarer og 
direktørløn 

Samlet 
besparelse, 
mio. kr. 

5 76-84 38-42 - 19-21 95-105 

21 (A) 76-84 38-42 - 30-34 84-92 

21 (B) 76-84 38-42 - 30-34 84-92 

38 67-75 33-37 - 34-38 67-74 

60 42-46 20-22 - 20-22 42-46 

65 37-41 18-20 - 19-21 36-40 

80 24-26 11-13 - 13-15 22-24 

Antal chefer og administrative ansatte 

Note: I kolonnen ”reduktion af cheflønninger” fremgår besparelsen på cheflønninger i kommuner, der indgår i enhedsorganisationer i de syv modeller. I kolonnen ”bestyrelseslønninger og direktørløn” indgår 
udgifter til bestyrelsesmedlemmer såvel som udgifter til direktører for hver af de nye enhedsorganisationer, dvs. de nye vejchefer for enhedsorganisationerne. Disse udgifter fratrækkes besparelserne på 
cheflønninger og reduktion af administrativt personale og giver en samlet besparelse på administration i de syv modeller.  
Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor og egne beregninger. 

Ingen data 

1 
2-3 
4-6 
7-18 

0 
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Besparelsespotentialet på driftsansatte ved 
enhedsorganisering 

Antallet af ansatte på drift og vedligehold pr. km vej (korrigeret for 
udliciteringsgrad) 1 falder med vejnettets størrelse 
Ansatte pr. km vej 

Enhedsorganisation (9/17). En del af potentialet relaterer sig til bedre udnyttelse af 
medarbejderressourcer 

1) Korrektionen for udliciteringsgrad er foretaget ved at gange med 1/(1-udliciteringsgrad). Dette sikrer, at en kommune, der f.eks. har udliciteret halvdelen af udgiftsbasen, kan sammenlignes med en kommune, 
der ikke har udliciteret. De faktiske værdier er derfor mindre.  
Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne (n = 53), og Det Fælleskommunale Løndatakontor (FDL). 

•  Kommuner, der varetager mange km vej, har færre ansatte til drift og vedligehold pr. km vej end kommuner, der varetager kortere 
vejstrækninger, jf. figuren til højre.   

•  Det underbygger, at kommuner, der varetager flere km vej, opnår stordriftsfordele i udnyttelsen af deres medarbejderressourcer.   
•  Potentialerne fra bedre udnyttelse af medarbejderressourcer i enhedsorganisationer fremgår af nedenstående tabel. Potentialet 

spænder fra 3 mio. kr. til 108 mio. kr. afhængigt af enhedsmodel.  

Antal enheder Samlet besparelse, mio. kr. 

5 98-108 

21 (A) 81-89 

21 (B) 81-89 

38 63-69 

60 46-51 

65 32-35 

80 3 
0.0 

1.0 

2.000 1.500 1.000 500 0 

0.6 

1.2 

0.4 

0.8 

0.2 

Km vej 



STRUENSEE & CO. 102

Besparelsespotentiale på materiel ved 
enhedsorganisering 

•  De årlige løbende udgifter (inkl. leasing) pr. km vej falder med vejnettets størrelse, hvilket indikerer stordriftsfordele for de løbende 
udgifter til materiel. Kommuner, der varetager flere km vej, formår altså i højere grad at udnytte deres vejvedligeholdelsesmateriel 
sammenlignet med kommuner, der har få km vej.  

•  Potentialerne fra bedre udnyttelse af materiel i enhedsorganisationer fremgår af nedenstående tabel. Potentialet spænder fra 2 mio. kr. 
til 54 mio. kr. afhængigt af enhedsmodel.  

Enhedsorganisation (10/17): En del af potentialet relaterer sig til bedre udnyttelse af materiel 

1) Korrektionen for udliciteringsgrad er foretaget ved at gange med 1/(1-udliciteringsgrad). Det sikrer, at en kommune, der f.eks. har udliciteret halvdelen af udgiftsbasen, kan sammenlignes med en kommune, der 
ikke har udliciteret. De faktiske værdier er derfor mindre.  
Note: Se afsnit om metode og kilder for baggrund om bivariate sammenhænge.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 52. 

Antal enheder Samlet besparelse, mio. kr. 

5 49-54 

21 (A) 41-45 

21 (B) 41-45 
38 31-35 

60 23-26 

65 16-17 

80 2 

De årlige løbende udgifter til materiel pr. km vej (korrigeret for 
udliciteringsgrad)1 falder med vejnettets størrelse 
Løbende udgifter til materiel pr. km vej (1.000 kr.) 
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Enhedsorganisation (11/17): Karakteristika ved model med 80 enheder 

Opstilling af 80 enheder  
•  Der oprettes 11 enhedsorganisationer, mens 69 kommuner fortsat driver vejvedligehold på egen hånd (heraf 5 øer).  
•  De 11 enhedsorganisationer består af 2-4 kommuner. De 80 enheder varetager i gennemsnit 900 km vej, har indbyggertal på 

2.000-700.000, dækker arealer på 50-1.500 km2 samt har ind- og udpendling på 150-350.000.  

Fordeling af enheder Km vej/enhed (1.000 km) Antal kommuner i enhedsorganisationer 

Indbyggertal/enhed (1.000 pers.)  Areal/enhed (km2) Ind- og udpendling/enhed (1.000 pers.) 

11

Kommuner 

Total  

Enhedsorg. 

69 

80 

0

5

10

15

0 

10 

5 

15 

200 

0 

400 

600 

0 

1.000 

500 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 
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Enhedsorganisation (12/17): Karakteristika ved model med 65 enheder 

Opstilling af 65 enheder  
•  Der oprettes 15 enhedsorganisationer, mens 50 kommuner fortsat driver vejvedligehold på egen hånd (heraf 5 øer).  
•  De 15 enhedsorganisationer består af 2-8 kommuner. De 65 enheder varetager i gennemsnit 1.100 km vej, har indbyggertal på 

2.000-740.000, dækker arealer på 50-1.500 km2 samt har ind- og udpendling på 150-400.000.  

Fordeling af enheder Km vej/enhed (1.000 km) Antal kommuner i enhedsorganisationer 

Indbyggertal/enhed (1.000 pers.)  Areal/enhed (km2) Ind- og udpendling/enhed (1.000 pers.) 

Total  

50 Kommuner 

65 

Enhedsorg. 15 

0

5

10

15

0 

10 

15 

5 

0 

600 

400 

200 

1.000 

0 

500 

0 

2.000 

6.000 

4.000 

8.000 
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Enhedsorganisation (13/17): Karakteristika ved model med 60 enheder 

Opstilling af 60 enheder  
•  Der oprettes 16 enhedsorganisationer, mens 44 kommuner fortsat driver vejvedligehold på egen hånd (heraf 5 øer).  
•  De 16 enhedsorganisationer består af 2-10 kommuner. De 60 enheder varetager i gennemsnit ca. 1.200 km vej, har indbyggertal på 

2.000-740.000, dækker arealer på 50-1.500 km2 samt har ind- og udpendling på 150-400.000.  

Fordeling af enheder Km vej/enhed (1.000 km) Antal kommuner i enhedsorganisationer 

Indbyggertal/enhed (1.000 pers.)  Areal/enhed (km2) Ind- og udpendling/enhed (1.000 pers.) 

Enhedsorg. 16 

Kommuner 44 

Total  60 
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Enhedsorganisation (14/17): Karakteristika ved model med 38 enheder 

Opstilling af 38 enheder  
•  Der oprettes 28 enhedsorganisationer, mens 10 kommuner fortsat driver vejvedligehold på egen hånd (heraf 5 øer).  
•  De 28 enhedsorganisationer består af 2-11 kommuner. De 38 enheder varetager i gennemsnit ca. 1.900 km vej, har indbyggertal på 

2.000-740.000, dækker arealer på 50-2.000 km2 samt har ind- og udpendling på  150-400.000.  

Fordeling af enheder Km vej/enhed (1.000 km) Antal kommuner i enhedsorganisationer 

Indbyggertal/enhed (1.000 pers.)  Areal/enhed (km2) Ind- og udpendling/enhed (1.000 pers.) 

Enhedsorg. 28 

Kommuner 10 

Total  38 
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Enhedsorganisation (15/17): Karakteristika ved model med 21 enheder (B) 

Opstilling af 21 enheder (B)  
•  Der oprettes 20 enhedsorganisationer, som følger de foreløbige beredskabsklynger, mens Bornholm fortsat varetager vejvedligehold på 

egen hånd. 
•  De 20 enhedsorganisationer består af 2-11 kommuner og varetager i gennemsnit ca. 3.400 km vej. De 21 enheder har indbyggertal 

mellem 40.000-900.000, dækker arealer på ca. 150-8.000 km2 samt har ind- og udpendling på ca. 1.500-500.000.  

Fordeling af enheder Km vej/enhed (1.000 km) Antal kommuner i enhedsorganisationer 

Indbyggertal/enhed (1.000 pers.)  Areal/enhed (km2) Ind- og udpendling/enhed (1.000 pers.) 

Enhedsorg. 20 

Kommuner 1 

Total  21 
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Enhedsorganisation (16/17): Karakteristika ved model med 21 enheder (A) 

Opstilling af 21 enheder (A)  
•  Der oprettes 20 enhedsorganisationer, mens Bornholm fortsat driver vejvedligehold på egen hånd.  
•  De 20 enhedsorganisationer består af 2-11 kommuner, som varetager i gennemsnit ca. 3.400 km vej. De 21 enheder har indbyggertal 

mellem 40.000-740.000, dækker arealer på ca. 600-3.600 km2 og har ind- og udpendling på 1.500-400.000.  

Fordeling af enheder Km vej/enhed (1.000 km) Antal kommuner i enhedsorganisationer 

Indbyggertal/enhed (1.000 pers.)  Areal/enhed (km2) Ind- og udpendling/enhed (1.000 pers.) 

Total  21 

Enhedsorg. 20 

Kommuner 1 
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Enhedsorganisation (17/17): Karakteristika ved model med 5 enhedsorganisationer 

Opstilling af 5 enhedsorganisationer 
•  Der oprettes 5 enhedsorganisationer, som følger grænserne for Vejdirektoratets 5 tekniske hovedområder.   
•  De 5 enhedsorganisationer består af 10-34 kommuner, som varetager i gennemsnit ca. 14.000 km vej. De har indbyggertal på ca. 0,5-2 

mio., dækker arealer på ca. 3.300-14.500 km2 samt har ind- og udpendling på ca. 170.000-1,1 mio.  

Fordeling af enheder Km vej/enhed (1.000 km) Antal kommuner i enhedsorganisationer 

Indbyggertal/enhed (1.000 pers.)  Areal/enhed (km2) Ind- og udpendling/enhed (1.000 pers.) 

5

5

Enhedsorg. 

Kommuner 0 

Total  

0
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Analyse af kommunernes vejvedligehold 

Sammenfatning og baggrund 1 

Organisering og styring af vejområdet  2 

Kortlægning af ressourceforbrug 3 

Leverandørmarkederne 4 

Potentialevurdering 5 

Inspirationskatalog 6 

Metoder og kilder 7 
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Afsnit 1: Sammenfatning 

Indkøb 
•  Der vurderes at være et betydeligt effektiviseringspotentiale ved fælles indkøb på en række 

omkostningstunge områder, der ikke er omfattet af indkøbsaftaler i dag. 
•  Kommunernes tilslutning og compliance er en afgørende implementeringsforudsætning for at indfri 

potentialet på indkøbsområdet.  

Udbud 
•  Samling af entreprisekontrakter på sammenhængende geografiske områder skaber muligheder for stordrift 

og øger sandsynligheden for bedre priser. 
•  Samtidige udbud af entrepriser i større geografiske områder øger markedspresset på leverandører og 

forbedrer sandsynligheden for effektiv prissætning. 

Enhedsorganisation 
•  Konstruktionen muliggør, at de deltagende kommuner kan realisere stordriftsfordele ved større 

driftsenheder. 
•  Eksisterende erfaringer viser, at §60-fællesskaber kan indrettes, så kommunalbestyrelserne fortsat har 

betydelige muligheder for styring af økonomi og serviceniveau inden for de områder, der samarbejdes om. 

   Inspirationskatalog 6 

113-114 

115-117 

118-124 

Hovedkonklusioner  Side nr.   

Intern effektivisering 
•  Potentialet, der knytter sig til rent organisatoriske forhold, kræver primært et ledelsesmæssigt fokus på at 

gennemføre interne effektiviseringsprojekter. 
•  Såfremt lokale udgiftsforskelle, der knytter sig til valg af serviceniveau, ønskes adresseret kan dette primært 

ske ved politisk beslutning. 

112 
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Inspirationskatalog. Intern effektivisering (1/1) 

Interne effektiviseringer  

Input 

•  Størstedelen af potentialet, der knytter sig til kommunens interne organisering, kan indfries i den enkelte kommune indenfor en 
forholdsvis kort tidshorisont. Hvor der er tale om rent organisatoriske forhold, kræver effektiviseringen primært et ledelsesmæssigt 
fokus på at gennemføre interne effektiviseringsprojekter rettet mod f.eks.: 
–  Udligning af lønforskelle. Analysen af lønniveauer i kommunerne peger på, at der eksisterer lønforskelle mellem nabokommuner, 

som ikke kan forklares med forskel i opgavens karakter. Den enkelte kommune kan igangsætte en harmonisering af lønniveauet 
for medarbejdere på vejvedligeholdsområdet til det gennemsnitlige niveau i de omkringliggende kommuner.   

–  Justering af den økonomiske styringsmodel, så den indeholder et element af løbende effektivisering.  
–  Revision af eventuelle administrativt fastsatte service- og effektmål for drift og vedligehold. 
–  Specialisering i de administrative funktioner, herunder særligt indkøb- og udbudsområderne, samt nedbringelse af omfanget af 

ekstern rådgivning til disse funktioner. 
–  HR-tiltag med det formål at nedbringe det samlede sygefravær på området. 
–  Analyse af mulighederne for at opnå en højere udnyttelsesgrad på mandskab og materiel, evt. i forbindelse med en generel 

revision af service- og effektmål. 

Ledelsesmæssigt fokus 

Politisk fokus •  De lokale udgiftsforskelle, der knytter sig til valg af serviceniveau, kan primært minimeres ved politisk beslutning. Således er en 
central implementeringsforudsætning for indfrielsen af det interne effektiviseringspotentiale, at kommunen tager stilling til 
serviceniveauer og aktivt beslutter at nedbringe enhedsomkostningerne på området.  

•  Politisk beslutning om markedsafprøvning af hoved- og delopgaver inden for vejvedligehold. 

Nøgletal •  Politisk beslutning om markedsafprøvning af hoved- og delopgaver inden for vejvedligehold. 
•  Udarbejdelse af nøgletal på kommuneniveau på området for vejvedligehold med henblik på løbende at kunne følge og sammenligne 

enhedsudgifter (f.eks. i regi af FLIS). 



STRUENSEE & CO. 113

Inspirationskatalog. Indkøb (1/2) 

Fælleskommunalt indkøbssamarbejde  SKI-rammeaftale  

•  Vejvedligeholdsområdet er præget af mange forskellige varer, selv inden for varekategorier med en forholdsvis høj grad af 
standardisering såsom salt, asfalt og grus.  

•  Mange af indkøbskategorierne er kendetegnet ved lav grad af standardisering. Fælleskommunalt indkøbssamarbejde kan 
nødvendiggøre (evt. politiske) beslutninger omkring, hvilke standarder der skal anvendes indenfor specifikke varekategorier. 

•  Der vurderes at være et betydeligt effektiviseringspotentiale ved fælles indkøb på en række omkostningstunge områder som f.eks. 
vejinventar (f.eks. belysning, skilte, autoværn mv.) og arbejdskøretøjer. Analyser af Vejdirektoratets indkøb indikerer, at der kan 
realiseres besparelser på 30-40 pct. på disse områder. Tilsvarende potentialer på kommunernes indkøb forudsætter dog en 
væsentligt større standardisering af varegrupper og koordination af indkøb end i dag.   

Funktionelle forhold 

Input 

Geografiske forhold •  For en række forskellige indkøbskategorier er der geografiske forhold, der har betydning for prisstrukturen og som bør overvejes i 
forbindelse med fælleskommunalt samarbejde. Generelt indebærer længere transport af varer højere enhedspriser.  

•  For asfalt gælder det særligt, at materialet ikke tåler længere transport, fordi egenskaberne aftager ved afkøling. Det begrænser reelt 
antallet af mulige leverandører for mange kommuner.  

•  Der er indikation på, at kommuner med industrihavne kan opnå bedre priser på salt og grus.  

Tidsmæssige forhold •  Tidshorisonten for indfrielsen af potentialer på indkøbsområdet afhænger i høj grad af, hvilke varekategorier der er tale om. På 
områder med en forholdsvis høj grad af standardisering kan eksisterende kommunale prisforskelle udnyttes gennem 
indkøbssamarbejde inden for en kort tidshorisont. På andre områder forestår et betydeligt arbejde med standardisering, før 
effektiviseringspotentialet kan realiseres.  

Fælles indkøb  •  Der eksisterer i dag en lang række kommunale indkøbsfællesskaber, hvoraf en mindre andel har indkøbsaftaler på området for 
vejvedligehold mv. Hvor der allerede eksisterer aftaler, kan disse udbredes til flere kommuner. Ligeledes kan der samarbejdes med 
kommuner, som grundet særlige geografiske forhold mv. kan opnå særligt fordelagtige priser.   

•  En del fælleskommunale samarbejder angår reelt kun et mindre antal varekategorier, hvormed der ikke er tale om 
indkøbssamarbejde i dybden. Der kan sættes fokus på at skabe klarhed om ambitionerne i eksisterende indkøbssamarbejder, som 
den enkelte kommune indgår i, såvel som indlede nye indkøbsfællesskaber (se også side 29-31). 
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Inspirationskatalog. Indkøb (2/2) 

Fælleskommunalt indkøbssamarbejde  SKI-rammeaftale  

•  Mange af indkøbskategorierne er kendetegnet ved lav grad af standardisering. SKI-aftaler forudsætter derfor beslutninger omkring, 
hvilke standarder der skal anvendes inden for specifikke varekategorier.  Funktionelle forhold 

Input 

Geografiske forhold •  For en række forskellige indkøbskategorier er der geografiske forhold, der har betydning for prisstrukturen, og som bør overvejes i 
forbindelse med SKI-rammeaftaler.  

Organisatoriske forhold  •  Fælles løsninger på belysningsområdet udfordres endvidere af, at kommunerne er organiseret meget forskelligt. Overordnet kan man 
skelne mellem kommunalt ejerskab, hvor kommunen ejer vejbelysningsanlæg og sætter drift og vedligehold heraf i udbud, og 
selskabsejerskab, hvor et elselskab ejer vejbelysningsanlæggene og varetager drift og vedligeholdelse.  

Tidsmæssige forhold •  Rammeaftaler i regi af SKI har en indfasningsperiode på ca. et år, idet udbud af et produktområde kræver ca. 1/2 års foranalyse, 
hvorefter der skal gennemføres udbud af rammeaftalen.  

•  Såfremt der er tale om varekategorier, hvor forudgående standardisering er nødvendig, forlænges tidshorisonten for indfasningen af 
nye SKI-rammeaftaler.  

•  Særligt vejbelysningsområdet er kendetegnet ved forholdsvist lange kontraktbindinger, hvilket mindsker mulighederne for at indgå 
fælles aftaler over en kort tidshorisont.  

SKI-rammeaftaler  •  Eksisterende SKI-aftaler (både forpligtende og frivillige) har opnået meget varierende tilslutning fra kommunerne. Eksempelvis har 96 
kommuner tilsluttet sig den eksisterende aftale om brændstof, 39 har tilsluttet sig aftalen om vejsalt, mens aftalen for el kun har 
vundet meget begrænset udbredelse og derfor ikke genudbydes. Det er således en væsentlig forudsætning, at der sikres opbakning 
til indkøbsaftaler blandt kommunerne, hvis effektiviseringspotentialerne skal indfries. For at sikre, at rammeaftalerne er attraktive for 
kommunerne, kan det bl.a. være nødvendigt at undersøge mulighederne for geografisk prisdifferentiering nærmere.  

•  Tilsvarende viser erfaringer fra SKI, at kommunernes tilslutning til en indkøbsaftale ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at 
kommunerne køber alt inden for en given indkøbskategori via den indgåede rammeaftale. Således er kommunernes compliance 
ligeledes en afgørende implementeringsforudsætning for at indfri potentialet på indkøbsområdet. 

•  Der henvises i til side 80-83 vedr. opmærksomhedspunkter i forhold til SKI-rammeaftaler på specifikke varekategorier. 
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Inspirationskatalog. Udbud (1/3) 

•  Det sorte område består af relativt specialiserede delområder (f.eks. vejbelægning, kørebaneafstribning og vejinventar) uden særlige 
indbyrdes eller tværgående funktionelle sammenhæng til andre områder, der kan medføre synergier. Prisbesparelser på 
belægningsområdet findes derfor primært ved at skabe stor stordrift i opgavernes størrelse. 

Funktionelle forhold 

Det sorte område Det grønne område Det hvide område 

Input 

Geografiske forhold •  Længere sammenhængende vejstrækninger spiller en væsentlig rolle i forhold til leverandørers muligheder for effektiv 
kapacitetsudnyttelse og i sidste ende prisen på vedligeholdelsesopgaver. 

•  På vejbelægningsområdet udgør afstand til asfaltværker en øvre begrænsning for de stordriftsfordele, leverandører kan opnå på 
vedligehold af længere vejstrækninger. Som hovedregel skal asfalt lægges inden for 45 min efter produktion. Transport udgør en 
væsentlig fordyrende faktor. Dermed er prissætning ikke alene relateret til opgavens størrelse, men også til leverandørens adgang til 
asfalt i nærområdet. 

Tidsmæssige forhold •  Kontraktudløb på forskellige tidspunkter mindsker store leverandørers muligheder for at opnå stordriftsfordele. 
•  Der kan være prismæssige gevinster at hente på udbud, der udnytter hele sæsonen for vejbelægning (typisk marts-november). Sene 

udbud og snævre tidsgrænser for arbejder har negativt gennemslag på priser, fordi det medfører højere lønudgifter for 
leverandørerne i sommermånederne og uudnyttet kapacitet i enderne på sæsonen.  

Kontraktmæssige forhold •  Sen budgetlægning og gennemførelse af udbudsprocesser i kommunerne medfører generelt lav kapacitetsudnyttelse og 
ordrebeholdning hos leverandører af vejbelægning tidligt på året. Tidligere udbud forbedrer leverandørernes kapacitetsudnyttelse og 
styrker isoleret set kommunernes muligheder for at opnå konkurrencedygtige priser. 

•  Veldefinerede serviceniveauer og mængdeopgørelser reducerer leverandørers risici på tilbudsgivning og styrker leverandørernes 
muligheder for entydig og effektiv prissætning. 

Udbudsmæssige forhold •  Enkelt og letforståeligt udbudsmateriale samt klare tildelingskriterier letter leverandørernes arbejdsbyrde og øger sandsynligheden for 
flere bud og bedre pris på en opgave. 

•  Rammekontrakter indebærer gennemgående lavere risici, mere rationel kapacitetsudnyttelse for leverandøren og i sidste ende mere 
robuste løsninger sammenlignet med funktionskontrakter. Omvendt muliggør funktionskontrakter, at kommuner kan fordele udgifterne 
til et løft af vejvedligeholdelsen henover en længere periode. 

•  Gennemgående er funktionskontrakter mest anvendelige på vejstrækninger uden for byområder, hvor der sker få ændringer af de 
trafikale forhold og den øvrige infrastruktur omkring vejene. 

•  Leverandører efterspørger større udbudsekspertise i kommunerne.  
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Inspirationskatalog. Udbud (2/3) 

•  Det grønne område har stærke synergier til dele af det sorte område, f.eks. lægning af kantsten og fortove samt vedligehold af brønde. Det kan i visse sammenhæng 
tale for totalentrepriser, der giver større leverandører mulighed for stordrift. Omvendt er der ikke ubetingede synergier til det hvide område eller de øvrige dele af det 
sorte område som f.eks. vejbelægning og kørebaneafstribning.  

Funktionelle forhold 

Det sorte område Det grønne område Det hvide område 

Input 

Geografiske forhold 
•  Det grønne område har stærke synergier til dele af det sorte område, f.eks. lægning af kantsten og fortove samt vedligehold af brønde. Det kan i visse sammenhæng 

tale for totalentrepriser, der giver større leverandører mulighed for stordrift. Omvendt er der ikke ubetingede synergier til det hvide område eller de øvrige dele af det 
sorte område som f.eks. vejbelægning og kørebaneafstribning.  

•  Gennemgående medfører samling af geografiske områder i samme udbudte pakke muligheder for stordrift. 

Tidsmæssige forhold 
•  Udbud af sammenhængende områder styrker leverandørernes muligheder for effektiv kapacitetsudnyttelse og dermed sandsynligheden for bedre priser. Leverandører 

kan have geografiske præferencer for løsning af opgaver givet placeringen af materielgårde og omkostningsvirkningen af længere transport til udførelsesstedet.  
•  Kontraktudløb på forskellige tidspunkter mindsker store leverandørers muligheder for at opnå stordriftsfordele. 
•  Der kan være prismæssige gevinster at hente på udbud, der tillader fleksibel afvikling af opgaver henover hele sæsonen og derved muliggør effektiv 

kapacitetsudnyttelse hos leverandøren.  

Kontraktmæssige forhold 
•  Kontraktperioder på 4-5 år styrker leverandørernes muligheder for at procesoptimere, afskrive investeringer i kapitalapparat og mindske de samlede omkostninger 

henover kontraktperioden. 
•  Veldefinerede serviceniveauer og mængdeopgørelser reducerer leverandørers risici på tilbudsgivning og styrker leverandørernes muligheder for entydig og effektiv 

prissætning. 

Udbudsmæssige forhold 
•  Enkelt og letforståeligt udbudsmateriale samt klare tildelingskriterier letter leverandørernes arbejdsbyrde og øger sandsynligheden for flere bud og bedre pris på en 

opgave. 
•  Anvendelsen af tilstandskrav og funktionskrav styrker leverandørernes muligheder for at procesoptimere opgaveudførelsen sammenlignet med udførelseskrav, der i 

højere grad binder leverandøren til en bestemt procesmæssig udførelse af opgaven og mindsker mulighederne for at reducere omkostningerne over tid.  
•  Krav om overtagelse af materielgårde kan påføre leverandører meromkostninger eller vanskeligheder ved at byde. Overtagelseskrav opfattes af nogle leverandører 

som tekniske handelshindringer, der giver kommunale konsortier en unfair omkostningsfordel ved konkurrenceudsættelse. 2. generationsudbud medfører ofte de 
største besparelser, muligvis fordi der sjældent gælder overtagelseskrav.  

•  ”Target”-priser på udbud muliggør konkurrence på både priser og kvalitet. Ensidigt fokus på pris leder ofte til konflikter om udførelse. 
•  Tillidsbaserede samarbejdsmodeller med løbende dialog omkring opgaveudførelse styrker mulighederne for procesoptimering og muliggør en incitamentsøkonomi, 

hvor effektiviseringsgevinster geninvesteres i entreprisen. 
•  Leverandører efterspørger større udbudsekspertise i kommunerne.  
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Inspirationskatalog. Udbud (3/3) 

•  Der kan peges på visse tværgående funktionelle sammenhænge mellem det hvide område og det grønne område i forhold til 
mandskab og kapitalapparat, der tilsiger en bundtning af entrepriser på tværs af områder, når vintertjeneste udbydes i mindre ruter. 
Ved større ruter er der ingen åbenlyse synergier, der kan begrunde totalentrepriser.  

Funktionelle forhold 

Det sorte område Det grønne område Det hvide område 

Input 

Geografiske forhold •  Gennemgående medfører samling af geografiske områder muligheder for stordrift. Disse stordriftsfordele udnyttes ikke i dag. 
Generelt udbydes vintertjeneste i meget små ruter på helt ned til 1 km., der f.eks. kan være opdelt i entrepriser på hhv. cykelstier og 
kørebane. 

•  Gennemgående er der en afvejning mellem stordriftsfordele og antal bydere. Jo større områder, des større stordriftsfordele, men 
tilsvarende færre bydere.  

•  Udbud af sammenhængende områder styrker generelt leverandørernes muligheder for effektiv kapacitetsudnyttelse og dermed 
sandsynligheden for bedre priser. 

•  Leverandører kan have geografiske præferencer for løsning af opgaver givet placeringen af materielgårde og de 
omkostningsdrivende virkninger af transport til udførelsesstedet. 

Tids- og 
kontraktmæssige forhold 

•  Kontraktudløb på forskellige tidspunkter mindsker store leverandørers muligheder for at opnå stordriftsfordele. 
•  Kontraktperioder på 4-5 år styrker leverandørernes muligheder for at procesoptimere, afskrive investeringer i kapitalapparat og 

mindske omkostninger henover kontraktperioden. 
•  Enkelt og letforståeligt udbudsmateriale samt klare tildelingskriterier letter leverandørernes arbejdsbyrde og øger sandsynligheden for 

flere bud og bedre pris på en opgave. 

Udbudsmæssige forhold •  Anvendelsen af tilstandskrav og funktionskrav styrker leverandørernes muligheder for at procesoptimere opgaveudførelsen 
sammenlignet med udførelseskrav, der i højere grad binder leverandøren til en bestemt procesmæssig udførelse af opgaven og 
mindsker mulighederne for at reducere omkostningerne over tid.  
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Inspirationskatalog. Enhedsorganisation (1/7) 

Rammer for samarbejde Etablering Budget og økonomi Opgavefordeling Ændring og opsigelse  
af samarbejde 

•  Håndteringen af fælles driftsopgaver gennem dannelse af et §60-fællesskab kendes fra en række områder. På forsyningsområdet 
samarbejder en række kommuner inden for fælleskommunale selskaber f.eks. HOFOR, nordvand og renonord. Tilsvarende kan der 
peges på en række fælleskommunale selskaber på transportområdet. Som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2015 
er kommunerne aktuelt er ved at afslutte dannelsen af 20 nye §60-fællesskaber på beredskabsområdet.  

•  §60-konstruktionen muliggør, at de deltagende kommuner kan realisere stordriftsfordele ved større driftsenheder. 
•  Den kommunale styrelseslovs §60 kræver, at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte 

deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser, er godkendt af statsforvaltningen eller har særlig hjemmel i lovgivning.  
•  Et §60-fællesskab indebærer, at de involverede kommuner overdrager deres kompetence på et afgrænset område til et 

fælleskommunalt selskab. Fællesskabet er inden for sit geografiske område enekompetent med hensyn til de opgaver, som efter 
vedtægten er overført til fællesskabet.  

•  Det skal klart fremgå af en samarbejdsaftale eller vedtægt, hvilke kompetencer de medvirkende kommunalbestyrelser har overført til 
selskabet. 

•  Ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence forudsætter vedtægtsændring og statsforvaltningens godkendelse heraf. Det 
gælder også i forhold til at tilbagekalde kompetencer fra §60-fællesskabet. 

•  Kompetenceoverførslen kan være på ubestemt tid. 
•  Fælleskommunale selskaber er en del af den offentlige forvaltning og er omfattet af bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven, 

kommunestyrelsesloven og Lov om Folketingets Ombudsmand. 

Generelt om §60-
fællesskaber 

Input 
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Inspirationskatalog. Enhedsorganisation (2/7) 

Rammer for samarbejde Etablering Budget og økonomi Opgavefordeling Ændring og opsigelse  
af samarbejde 

•  Etablering af et §60-fællesskab kræver, at der udarbejdes stiftelsesdokumenter og vedtægter, der afgrænser 
kompetenceoverdragelsen fra kommunalbestyrelsen til selskabet og beskriver rammerne for selskabets virke. 

•  Stiftelsesdokumenter og vedtægter skal godkendes af både statsforvaltningen og de involverede kommunalbestyrelser.  

Forberedelse 

Input 

Ejerskab og ledelse af 
§60-fællesskaber 

•  Med etableringen af et §60-fællesskab nedsættes der en bestyrelse som øverste ledelsesorgan. Bestyrelsen vælges af de 
kommunalbestyrelser, der deltager i §60-fællesskabet. 

•  Der kan peges på forskellige måder at sammensætte §60-fællesskabets bestyrelser på. I det eksisterende samarbejde mellem 
Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune om vejvedligehold har hver kommune ligelig repræsentation i §60-fællesskabet. 
Ligestilling af de samarbejdende kommuner kan også tilsige forholdsmæssig repræsentation i §60-fællesskabets bestyrelse, f.eks. på 
baggrund af indbyggertal (der henvises som inspiration til vedlagte stiftelsesdokumenter fra det konkrete kommunale fællesskab). 

•  En bekymring, der har været rejst af nogle kommuner, er at fællesskabet isolerer et budgetområde i den kommunale økonomi, hvilket 
kan besværliggøre den årlige budgetprioritering. Styringen af udgiftsniveauet i enhedsorganisationen (§60-fællesskabet) kan sikres 
gennem kommunalbestyrelsens fortsatte prioritering af serviceniveau og udgifter, herunder ved fastlæggelse af effektiviseringer 
allerede ved stiftelsen af selskabet, jf. afsnit om budget og økonomi.   
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Inspirationskatalog. Enhedsorganisation (3/7) 

Rammer for samarbejde Etablering Budget og økonomi Opgavefordeling Ændring og opsigelse  
af samarbejde 

•  Der kan forventes et ikke ubetydeligt internt ressourcetræk i kommunerne i forbindelse med forberedelse og etablering af 
enhedsorganisationer. Ligeledes kan der forekomme eksterne engangsudgifter (f.eks. juridisk bistand). Endelig kan der forventes ikke 
ubetydelige engangsindtægter i forbindelse med reduktionen af materiel og salg af materielgårde. 

•  Ved etableringen af et kommunalt §60-fællesskab vil der typisk ske en overdragelse af aktiver og medarbejdere. 
•  Overførsel af aktiver – f.eks. køretøjer, lokationer og materiel - kan ske på forskellige måder.  

–  Deltagerkommunernes aktiver overføres til fællesskabet uden specifik opgørelse af de overførte værdier eller kontantregulering i 
forbindelse med værditilførslen. Denne model kendes fra det eksisterende samarbejde mellem Fredensborg Kommune og 
Helsingør Kommune om Nordsjællands Park og Vej (der henvises generelt til bilagte stiftelsesdokumenter for fællesskabet, som 
viser et eksempel på håndteringen af de specifikke problemstillinger ved dannelsen). 

–  Der foretages en opgørelse af de værdier, de deltagende kommuner hver især overfører til det nye fællesskab. De deltagende 
kommuner ejer efterfølgende en individuel andel af fællesskabets aktiver. 

–  §60-fællesskabet køber de deltagende kommuners aktiver. Det forudsætter imidlertid, at de deltagende kommuner sikrer 
fællesskabet låneadgang, eller at kommunerne indskyder en etableringsreserve i fællesskabet.  

•  Overførsel af personel. Ved etablering af et kommunalt §60-fællesskab virksomhedsoverdrages en del af de deltagende 
kommunernes ansatte.  
–  Der kan være en særlig opgave i at håndtere eventuelle lønforskelle mellem de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til det 

nye fællesskab. Væsentlige lønforskelle indebærer en risiko for harmonisering af lønniveauet til højeste fællesnævner og dermed 
intern opdrift i fællesskabets lønudgifter i årene efter dets etablering.  

–  Eksisterende erfaringer peger på løsningsmodeller, hvor lønstigninger reserveres til personalegrupper med de laveste 
lønniveauer, mens lønniveauet fastfryses for øvrige personalegrupper med henblik på gradvis udligning af lønniveauerne ad åre. 

Overdragelse af aktiver 
og medarbejdere 

Input 
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Inspirationskatalog. Enhedsorganisation (4/7) 

Rammer for samarbejde Etablering Budget og økonomi Opgavefordeling Ændring og opsigelse  
af samarbejde 

•  Der findes forskellige modeller for fastsættelse af serviceniveauer i et §60-fællesskab. I visse sammenhænge fastsættes der fælles 
servicestandarder for de deltagende kommuner. På beredskabsområdet vil der typisk være fastsat fælles servicekrav til udrykningstid 
og responsniveau. I andre sammenhænge fastsættes serviceniveauet løbende af de deltagende kommunalbestyrelser.  

•  Der er også eksempler på differentierede standarder inden for et §60-fællesskab, bl.a. Inden for forsyningsområdet. I aftalen om 
Nordsjælland Park og Vej kan de kommunalbestyrelserne således også fastsætte differentierede servicestandarder i de to 
kommuner. 

Serviceniveau 

Input 

Finansiering •  Der kan anvendes forskellige mekanismer til finansiering af §60-fællesskabets virksomhed:  
–  Selskabets aktiviteter kan være finansieret gennem indtægtsdækket virksomhed, f.eks. ved afregning for services over for 

kommunerne eller borgere. Denne konstruktion anvendes f.eks. på forsyningsområdet.  
–  Selskabets aktiviteter kan være finansieret via en rammebevilling, der typisk er fastsat som et fast vægtet bidrag fra hver af de 

deltagende kommuner.  
–  Der kan også peges på mere fleksible finansieringsmekanismer, hvor finansieringsbidraget er knyttet til et serviceniveau, der 

besluttes af kommunalbestyrelserne fra år til år. I samarbejdet mellem Fredensborg og Helsingør Kommune om Nordsjælland 
Park og Vej vedtages der individuelle budgetter og serviceniveauer for de to kommuner som led i den årlige budgetproces. 

Effektivisering •  Det kan overvejes at give de deltagende kommunalbestyrelser adgang til at fastsætte effektiviseringsmål for §60-fællesskabet. 
Denne konstruktion kendes fra samarbejdet mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. 

Optagelse af lån mv. •  Ved etableringen af et §60-fællesskab vil det være nødvendigt at tage stilling til, hvem der kan bemyndige låntagning, leasing mv. 
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Inspirationskatalog. Enhedsorganisation (5/7) 

•  Et §60-fællesskab indebærer, at de involverede kommuner overdrager deres kompetence på et afgrænset område til et 
fælleskommunalt selskab. Det skal klart fremgå af samarbejdsaftalen, hvilke kompetencer de medvirkende kommunalbestyrelser har 
overført til selskabet. 

•  Overordnet kan der peges på 4 hovedopgavetyper i forhold til varetagelsen af drift og vedligehold af veje: 1) styrings-, strategi- og 
planlægningsopgaver samt politisk betjening, 2) løsning af myndighedsopgaver, 3) udførelse af drift og vedligehold samt 
anlægsopgaver 4) funktionelle opgaver inden for økonomi, it, juridiske opgaver og HR. 

•  De overordnede styrings-, strategi- og planlægningsopgaver vil typisk være forankret i kommunerne tæt på det politiske niveau. 
Tilsvarende gælder myndighedsopgaver, der ikke må delegeres til anden myndighed. 

•  I praksis vil det typisk være driftsopgaver og dele af de funktionelle opgaver (hovedopgave 3 og 4), der overdrages til et §60-
fællesskab.  

•  Ansvaret for drift, vedligehold og anlægsopgaver kan i princippet være samlet i §60-fællesskabet eller delt med 
kommunalbestyrelserne. Eksempelvis varetager Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune hver især bygherrerollen på større 
anlægsopgaver, mens Nordsjællands Park og Vej varetager bygherrerollen på øvrige anlægsopgaver samt den generelle drift og 
vedligehold af vejområdet.  

•  Udover de driftsmæssige opgaver varetager Nordsjællands Park og vej også visse funktionelle opgaver i form af ansættelser, løn- og 
personaleadministration samt oplæg til årsbudget for selskabets virke. Andre støttefunktioner som økonomi- og it-funktioner og 
juridisk rådgivning varetages af Fredensborg og Helsingør Kommuner i fællesskab. Det indebærer bl.a., at §60-fællesskabet som 
udgangspunkt køber udbudskompetencer hos deltagerkommunerne frem for hos eksterne konsulenter. 

•  Der kan tænkes forskellige udførende roller for et §60-fællesskab. Selskabet kan virke som totalentreprenør, hovedentreprenør eller 
fagentreprenør på de prioriterede opgaver i deltagerkommunerne. Selskabet kan også agere indkøber af ydelser i de tilfælde, hvor 
selskabet har kompetence til at udbyde driftsopgaver i licitation. 

Rammer for samarbejde Etablering Budget og økonomi Opgavefordeling Ændring og opsigelse  
af samarbejde 

Opgavefordeling og 
afgrænsning af 
kompetenceområde 

Input 
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Inspirationskatalog. Enhedsorganisation (6/7) 

•  En aftale om et kommunalt §60-fællesskab behøver ikke at omfatte bestemmelser om varigheden af aftaleperioden. 
Kommunalbestyrelsens kompetenceoverførsel til et fælleskommunalt selskab kan i princippet være tidsubestemt. Imidlertid kan der 
peges på en række eksempler, hvor aftaleperioden er tidsafgrænset f.eks. til en valgperiode. 

•  Det vil almindeligvis gælde, at ændringer i samarbejdet, der forrykker kompetencen mellem kommunalbestyrelsen og det 
fælleskommunale selskab eller på anden vis ændrer aftalevilkårene, skal godkendes af både kommunalbestyrelsen og 
statsforvaltningen. Det gælder også i de tilfælde, hvor kompetencer tilbageføres til kommunalbestyrelsen. 

•  Optagelse af nye kommuner i et kommunalt §60-fællesskab skal forelægges kommunalbestyrelserne og statsforvaltningen. 
Derudover kan det være hensigtsmæssigt at beskrive procedurerne for optagelse i stiftelsesdokumenterne for selskabet. Tilsvarende 
gælder for udtrædelse. 

•  Det vil almindeligvis være hensigtsmæssigt, at en aftale specificerer procedurer for fordeling af aktiver og passiver i forbindelse med 
selskabets nedlæggelse eller kommuners udtræden. 

Rammer for samarbejde Etablering Budget og økonomi Opgavefordeling Ændring og opsigelse  
af samarbejde 

Ændring og opsigelse af 
samarbejde 

Input 
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Inspirationskatalog. Enhedsorganisation (7/7). De formodede §60-fællesskaber på 
beredskabsområdet som inspirationskilde 

•  Som følge af aftale om kommunernes økonomi for 
2015 etablerer kommunerne sig i ca. 20 nye 
tværkommunale samarbejder senest 1. januar 
2016. 

•  Det forventes, at kommunerne vil organisere de nye 
beredskabsenheder i §60-fællesskaber.  

•  Etableringen af §60-fællesskaber vil betyde, at 
kommunerne overdrager myndighedsansvaret for 
beredskaberne til et fælleskommunalt selskab, og 
at der etableres fælles beredskabskommissioner for 
de involverede kommuner. 

•  Der er således på beredskabsområdet tale om et 
samarbejde kendetegnet ved en høj grad af 
formalisering og gensidig forpligtelse kommunerne 
imellem. 

Region Nordjylland 
Region Syddanmark 1 
Region Syddanmark 2 
Region Syddanmark 3 
Region Syddanmark 4 
Region Midtjylland 1 
Region Midtjylland 2 
Region Midtjylland 3 
Region Midtjylland 4 
Region Midtjylland 5 
Region Midtjylland 6 
Region Sjælland 1 
Region Sjælland 2 
Region Sjælland 3 
Region Sjælland 4 
Region Hovedstaden 1 
Region Hovedstaden 2 
Region Hovedstaden 3 
Region Hovedstaden 4 
Region Hovedstaden 5 
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Analyse af kommunernes vejvedligehold 

Sammenfatning og baggrund 1 

Organisering og styring af vejområdet  2 

Kortlægning af ressourceforbrug 3 

Leverandørmarkederne 4 

Potentialevurdering 5 

Inspirationskatalog 6 

Metoder og kilder 7 
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Afsnit 1: Sammenfatning    Metoder og kilder 7 

127-128 

Oversigt Side nr.   

Empirisk grundlag 
•  Udvælgelse af casekommuner, referencegruppe og leverandører. 
•  Datavalidering af spørgeskemaundersøgelse. 

129-131 
De eksisterende kommunale samarbejder 
•  Oversigt over eksisterende kommunale samarbejder. 
•  Casebeskrivelser fra samarbejdskommuner. 

Øvrige forhold med betydning for opgavevaretagelsen på området for vejvedligehold mv.  
•  Kommunernes angivelse af 5 tematikker for øvrige forhold med betydning for vejvedligehold mv.  

133 

Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisationer  
•  Gennemgang af datagrundlag, estimation, forudsætningstest og fremgangsmåde for beregning af 

effektiviseringspotentialer ved forskellige modeller for enhedsorganisationer. 
134-145 

Metodegennemgang af potentialeberegninger for intern effektivisering  
•  Gennemgang af data og fremgangsmåde for potentialeberegninger for intern effektivisering. 

148-160 
Stiftelsesdokumenter til §60-fællesskab  
•  Samarbejdsaftale, opgaveoversigt samt styringsmodel og styringsprincipper for Nordsjællands Park og Vej.  

Bivariate og multivariate sammenhænge 
•  Forklaring af bivariate og multivariate sammenhænge 

132 

146-147 
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Empirisk grundlag (1/2). Udvælgelse af casekommuner, referencegruppe og leverandører  

Leverandører 
 
•  Munck 
•  Colas 
•  Hoffmann & Sønner 
•  Lemminkäinen 
•  NCC 
•  Cowi 
•  ITS Teknik 
•  Arkil 
•  HedeDanmark 

I analysen har nedenstående kommuner og virksomheder bidraget som henholdsvis casekommuner, referencekommuner og 
leverandører. Gruppen af kommuner og leverandører har leveret afgørende information til analysen, men har ikke forholdt sig til 
konklusioner eller anbefalinger i den endelige rapport. 
  
•  De 8 casekommuner er udvalgt som repræsentanter for de eksisterende kommunale samarbejder på området for vejvedligehold. I 

disse kommuner er der gennemført kvalitative interviews med kommunaldirektør, økonomidirektør og teknisk direktør om kommunens 
vejvedligehold. Casekommunerne har dertil bidraget med informationer om bl.a. ressourceforbrug på vejvedligehold mv.  

•  Referencegruppen består af tekniske direktører og vejchefer fra 8 kommuner, som er udvalgt i samarbejde med KL. Referencegruppen 
har bidraget med kvalitetssikring af spørgeskema, kvalificering og tolkning af analyseresultater samt vurdering af 
implementeringsforudsætninger. 

•  Der er gennemført interviews med 9 leverandører om konkrete erfaringer med kommunernes udbudsprocesser, udbudsforhold der har 
særlig betydning for leverandørers muligheder for at tilbyde konkurrencedygtige priser, samarbejdet med kommunale fællesskaber, 
specialisering kontra totalentreprise på vejvedligehold samt planlægningshorisont.  

Referencegruppe 
 
•  Herning 
•  Struer 
•  Horsens 
•  Aalborg 
•  Rødovre 
•  Varde 
•  Næstved 
•  Fredensborg 
 

Casekommuner 
 
•  Herlev 
•  Odense 
•  Holstebro 
•  Aabenraa 
•  Vejle 
•  Kalundborg 
•  Solrød 
•  Mariagerfjord 
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Empirisk grundlag (2/2). Datavalidering af spørgeskemaundersøgelse 

Datavalidering af spørgeskema 
 
Spørgeskemabesvarelserne er valideret efter følgende 
principper:  
 
•  ‘Dummy-besvarelser’ slettes. Eksempelvis hvor en 

respondent har indtastet ‘0’, ‘?’ eller ‘kan ikke opgøres’ på 
tværs af en række forskellige svarkategorier. Denne 
validering er foretaget for dele af besvarelserne for 34 
kommuner. Langt hovedparten af dummy-besvarelserne er 
afgivet i forbindelse med opgørelsen af mængde og pris for 
indkøb af asfalt, grus og salt, som nogle kommuner har svært 
ved at opgøre. 

 
•  Ekstreme outliers er håndteret. Eksempelvis indkøbspriser, 

der ligger 10 gange over de priser, som er opgivet af andre 
kommuner. I disse tilfælde er kommunerne blevet kontaktet, 
hvilket i en række tilfældet har ført til, at kommunernes initiale 
svar er blevet rettet til. Denne validering er foretaget med 6 
kommuner.  

 
•  Besvarelser opgivet i forkerte enheder er rettet til. 

Eksempelvis hvor udgifter ikke er opgivet korrekt i tusinde kr. 
Fire kommuner har opgivet udgifter i faktiske tal, hvilket er 
rettet til. I andre tilfælde har det ikke været muligt at korrigere, 
f.eks. hvor indkøb er opgivet i m3 i stedet for i ton. Dette er 
tilfældet i 1 kommune, hvorfor dette svar udgår.  

Antal validerede besvarelser per hovedområde 
 

32

47

58

58

58

59

66

Servicemål 

Særlige forhold 

Samarbejde  

Eksterne leverandører 

Varekøb 32-421) 

Medarbejderressourcer 
og materiel 

Driftsudgifter 

Total 

1) Antal besvarelser varierer med varekategori. Der er afgivet 32 besvarelser for asfalt (GAB og AB/PA samlet) og grus samt 42 for salt.  
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De eksisterende kommunale samarbejder (1/3) 

Type Områder Kommuner 

§60-fællesskab  Fælles Vej og Park Fredensborg og Helsingør 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Vejinventar og glatførebekæmpelse Assens. Øvrige kommuner ikke angivet.  

Byt af enkelte vejstrækninger Vinterberedskab og glatførebekæmpelse Faxe, Køge, Ringsted og Næstved 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Vinterberedskab, glatførebekæmpelse og pleje af større grønne områder Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev1) 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Glatførebekæmpelse Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg 

Flere samarbejder – inkluderer fælles drift,  
fælles maskiner og fælles udbud2). Ikke 
selskabsgjort 

Bl.a. vedligehold af belægning og vejinventar, vinterberedskab, 
glatførebekæmpelse, vejstriber og indkøb af færdselstavler.  

Gladsaxe, Gentofte, Glostrup, Herlev, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Albertslund, 
Ballerup, Rudersdal, Egedal, Hørsholm og Halsnæs 

Driftsaftaler Vinterberedskab og glatførebekæmpelse Vejdirektoratet, Guldborgsund og Lolland  

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Vinterbredskab  Vejdirektoratet og Hjørring 

Drift købes hos anden kommune  Vinterberedskab og glatførebekæmpelse Horsens og Ikast-Brande  

Administrativt samarbejde Glatførebekæmpelse Lejre, Roskilde, Køge og Holbæk  

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 
 

Vintervedligehold og glatførebekæmpelse  Holstebro, Struer og Lemvig 

Ikke oplyst Vintertjeneste Vejle, Hedensted, Kolding, Ikast-Brande og Fredericia  

Drift købes hos anden kommune Glatførebekæmpelse Norddjurs og Syddjurs  

1) Brønderslev deltager ikke i samarbejde om pleje af større grønne områder. 
2) Består af 9 forskellige samarbejder på tværs af de 11 kommuner. Ballerup og Halsnæs indgår kun i ét samarbejde, mens Herlev indgår i alle 9. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner (n = 58) og Analyse af fælles løsninger i kommunerne, Deloitte (2014).   
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De eksisterende kommunale samarbejder (2/3) 

Type Områder Kommuner 

Drift købes hos anden kommune Vinterberedskab, glatførebekæmpelse og pleje af større grønne områder Næstved, Vordingborg, Faxe, Ringsted, Sorø, Slagelse1) 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Vintervedligehold og glatførebekæmpelse  Ringkøbing-Skjern og Herning 

Ikke oplyst Grøn pleje af vejarealer Roskilde, Lejre, Køge, Næstved, Holbæk, Slagelse 

Ikke oplyst Glatførebekæmpelse Roskilde, Vejdirektoratet og grænsekommunerne 

Ikke oplyst Pleje af større grønne områder Roskilde, Køge, Næstved, Holbæk, Slagelse, Skov- og Naturstyrelsen 

Fælles drift uden for selskabskonstruktion Glatførebekæmpelse Skanderborg, Silkeborg, Horsens, Favrskov og Aarhus 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Glatførebekæmpelse Svendborg, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, Kolding, Middelfart, Ikast og 
Lemvig 

Vintervagtordning og samarbejde om 
udbudsgrundlag 

Vinterberedskab og glatførebekæmpelse Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Vejen 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Vedligehold af vejinventar Varde og Vejen  

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Glatførebekæmpelse Varde og Skive 

Glatføreruter på tværs af 
kommunegrænser 

Glatførebekæmpelse Viborg, Skive, Vesthimmerland, Silkeborg 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Glatførebekæmpelse 
 

Vesthimmerland + andre nordjyske kommuner 

Fælles aftaler på indkøb af varer og 
tjenesteydelser 

Glatførebekæmpelse 
 

Aalborg, Rebild, Mariager Fjord, Morsø, Brønderslev, Frederikshavn, Læsø, 
Jammerbugt, Vesthimmerland 

1) Vinterberedskab: Næstved, Vordingborg, Faxe, Ringsted og Slagelse; glatførebekæmpelse: Næstved, Vordingborg, Faxe, Ringsted, Sorø, Slagelse; pleje af større grønne områder: Næstved, Ringsted og Sorø.  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner (n = 58) og Analyse af fælles løsninger i kommunerne, Deloitte (2014).   
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De eksisterende kommunale samarbejder (3/3) 

Nedenstående casebeskrivelser illustrerer tre eksisterende fælleskommunale samarbejder.  

Herlev Kommune 
•  Herlev Kommune varetager omkring 90 km vej. For at udnytte materiel og medarbejderressourcer mere effektivt har man valgt at indgå 

samarbejde med Gladsaxe Kommune på en række områder. Nedenstående eksempler illustrerer fordele ved samarbejdet: 
–  Materielgård: Herlev deler materielgård med Gladsaxe, hvilket har reduceret udgifterne til materielgården for den enkelte kommune. 

Derudover har det medført, at vidensdeling og koordination mellem de to kommuner i højere grad finder sted. 
–  Fejemaskiner: Herlev og Gladsaxe deles om fejemaskiner, der går på skift i de to kommuner. Det sikrer, at fejemaskinerne i mindre 

grad står uudnyttet på materielgården. 
–  Lappehold: De to kommuner har etableret et fælles lappehold, der udbedrer belægninger i kommunerne. Etableringen skete med 

udgangspunkt i, at medarbejderressourcerne kunne anvendes mere effektivt, når der var flere km vej, der skulle varetages. 
–  Værksted: Herlev får mod timebetaling udført reparationer på Gladsaxes værksted. Gladsaxe har desuden ansvaret for syn og 

godkendelse af materiel. Herlev kan således undlade at opretholde en værkstedsfunktion, hvor udnyttelsesgraden ville være lav. 
•  Udover samarbejdet med Gladsaxe indgår Herlev i fælles udbud med en række kommuner vedr. vintertjeneste, tømning af 

nedløbsbrønde og kørebaneafmærkning. Erfaringen fra fællesudbud med de andre kommuner er, at aftalerne er blevet mere 
fordelagtige sammenlignet med enkeltstående udbud i de respektive kommuner. 

Kilde: Interview med casekommuner. 

Holstebro Kommune 
•  Holstebro Kommune indgår i et samarbejde med Lemvig, Struer og Skive. Samarbejdet omfatter, at Holstebro i sit udbud af 

vintertjeneste medtager de rutenummererede veje i de nævnte kommuner. Desuden varetager Holstebro udkald, tilsyn og afregning. 
•  Årsagen til samarbejdet var et ønske om fælles standard for vinterberedskab på de rutenummerende veje. 
•  Det vurderes i Holstebro Kommune, at et større udbud giver stordriftsfordele, der afspejler sig i leverandørpriserne. 

Aabenraa Kommune 
•  Aabenraa Kommune varetager ca. 1.586 km kommunal vej og er dermed blandt kommunerne med flest km vej. For at minimere den 

administrative organisation, der understøtter vinterberedskabet, har Aabenraa, Haderslev, Tønder, Sønderborg og Vejen kommuner – 
alle kommuner med store kommunale vejstrækninger – indgået en aftale om fælles vintervagtordning, hvor en fælles enhed varetager 
overvågning af vejrsituationen og udkald af leverandører til glatførebekæmpelse. 
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Øvrige forhold med betydning for opgavevaretagelsen på området for vejvedligehold mv.  

17 kommuner har i spørgeskemaundersøgelsen angivet, at der gælder særlige forhold for kommunens varetagelse af området for 
vejvedligehold mv., som adskiller kommunen væsentligt fra de omkringliggende kommuners forhold. Kommunernes besvarelser om 
særlige forhold kan inddeles i 5 tematikker, som uddybes nedenfor.  

Geografiske forhold. En række kommuner angiver, at de adskiller sig fra omkringliggende kommuner grundet geografiske forhold, 
herunder:  
•  Areal. Flere store kommuner oplyser, at deres størrelse har betydning for en mere effektiv varetagelsen af området for vejvedligehold 

mv. På den anden side fremhæver en enkelt kommune, at et mindre areal giver større overblik og nærhed til borgerne.  
•  En enkelt økommune fremhæver, at fraværet af landfasthed begrænser mulighederne og hensigtsmæssigheden i fælleskommunale 

samarbejde på området for vejvedligehold mv.  
•  To kommuner fremhæver, at kommunens kystnære vejstrækninger har særlig betydning for varetagelsen af vejvedligeholdsopgaven.  

Styringsmodel. To kommuner angiver, at de adskiller sig fra omkringliggende kommuner qua brugen af henholdsvis §60-fællesskab og 
helhedsorienteret drift på området for vejvedligehold mv.  
 
Trafikbelastning. To kommuner fremhæver, at de har en højere trafikbelastning end omkringliggende kommuner, hvilket øger behovet for 
vedligeholdelsesarbejde.  

Kvalitet. To kommuner angiver, at de er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau på vejområdet grundet politisk prioritering.  

Konkurrenceudsættelse og udlicitering. Fire kommuner fremhæver, at de i stort omfang anvender konkurrenceudsættelse og 
udlicitering på området for vejvedligehold mv. Heraf angiver en kommune, at konkurrenceudsættelsen har medført besparelser, mens de 
øvrige tre kommuner ikke oplyser dette.  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, n = 17. 
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Bivariat og multivariat sammenhæng 

Bivariat og multivariat sammenhæng 
•  I rapporten illustreres der flere steder bivariate 

sammenhænge mellem enhedsudgifter og en række 
baggrundsforhold (forklarende variable). Et bivariat 
diagram som det, der ses i figuren til venstre, viser den 
empiriske relation mellem to variable, men det 
fastlægger ikke årsagen til sammenhængen. En 
bivariat analyse kan således vise en stærk 
sammenhæng mellem to variable, der potentielt kan 
være forårsaget af en tredje. 

•  For sikre, at den empiriske sammenhæng mellem to 
variable ikke i realiteten forårsages af en eller flere 
andre variable, anvendes multivariate analyser som 
f.eks. regressionsanalyser. I en regressionsanalyse 
med flere forklarende variable beregnes den partielle 
effekt af en variabel på den afhængige variabel, hvilket 
vil sige, at de øvrige variable i den statistiske model 
holdes konstante, mens det vurderes, om den relevante 
variabel har en selvstændig effekt. 
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Enhedsudgifter falder ved længere vejstrækning 
Enhedsudgifter (udgifter u. grøn / km vej), 1.000 kr. 
 

R2 = 0,20 

Forklaringskraft (R2) 
Forklaringskraften (repræsenteret ved R2) angiver betydningen af en eller flere forklarende variable for den afhængige variabel. I 
ovenstående eksempel er det angivet, at forklaringskraften i en simpel model, hvor alene km vej forklarer enhedsudgifter, er 0,20. Dette 
kan tolkes således, at 20 pct. at forskellene i enhedsudgifter skyldes forskelle i km vej (stordriftsfordele). Med andre ord er det altså 80 pct. 
af forskellene i enhedsudgifter, der skyldes andre forhold end længden på kommunernes vejstrækninger. Som i nærværende rapport testes 
normalt mere end blot én variabels betydning i en multivariat model, hvorved der både sikres en test af den enkelte variabels betydning 
samt en højere samlet forklaringskraft. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (1/12). Tilgang og data 

Beskrivelse af datagrundlag 
•  Udgifter til det sorte og hvide område pr. km vej (afhængig variabel).  

–  I spørgeskemaundersøgelsen har 59 kommuner angivet deres udgifter til vejvedligehold. Udgifterne til det sorte og hvide område 
omregnes til enhedsudgifter pr. km vej, der gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner. For de resterende kommuner 
anvendes et træk af udgifter i regnskab 2013 på de kommunale konti: 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v, 2.28.12 Belægninger mv., 
2.28.14 Vintertjeneste, 2.28.22 Vejanlæg samt 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer. De centrale træk er korrigeret til 
udgiftsniveauet fra spørgeskemaundersøgelsen, som er 10 pct. lavere end et fuldstændigt træk på de nævnte konti.  

–  Det grønne område indgår ikke i potentialeberegningerne, da opgørelse af enhedsudgifter på området vil kræve et mere præcist 
kendskab til størrelsen på grønne arealer i kommunerne, end det har været muligt at fremskaffe. 

•  Længden på vejnettet: Vejdirektoratets opgørelse over længden på de kommunale veje anvendes dels til at opgøre enhedsudgifter, 
dels til at indfange stordriftsfordele i forklaringen af enhedsudgifter. Sammenhængen mellem enhedsudgifter og antal km vej er ikke 
lineær, hvorfor antal km vej opløftet i 3. potens også inkluderes i modellen. Effekten af dette er, at modellen beskriver en L-form fremfor 
en lineær form. 

•  Strukturelt indeks: Vejenes stand må isoleret set forventes at påvirke omfanget af vedligehold. Som kontrolvariabel anvendes derfor 
det strukturelle indeks fra 2011, der er et samlet udtryk for vejkonstruktionens tilstand (bæreevne og holdbarhed). Kommunerne 
indrapporterer selv indekset på en skala fra 0 (kritisk) til 10 (perfekt) til Vejdirektoratets SAMKOM-database. For kommuner, der ikke har 
indrapporteret, anvendes middelværdien af de observerede værdier.        

Potentialeberegninger for enhedsorganisationer 
Dette bilag gennemgår datagrundlag, estimation, forudsætningstest og fremgangsmåde for beregning af effektiviseringspotentialer ved 
forskellige modeller for enhedsorganisationer.  
•  Potentialeberegningerne for enhedsorganisationer tager afsæt i, at kommunerne opnår stordriftsfordele og dermed lavere 

enhedsudgifter ved stigende antal km vej. Dette bygger på observationer fra interviews med kommuner og leverandører såvel som 
sammenhængen mellem enhedsudgifter og længden på kommunernes vejnet, der indikerer, at området er forbundet med 
stordriftsfordele. Da andre forhold end km vej har betydning for enhedsudgifterne, anvendes en regression til at kontrollere for disse 
forhold. Potentialet fremkommer ved at anvende estimationen til at beregne de forventede udgifter for konkrete enhedsorganisationer og 
sammenligne med de forventede udgifter under den nuværende organisering. 

Fortsættes på næste side 



STRUENSEE & CO. 135

Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (2/12). Data 

Beskrivelse af datagrundlag (fortsat) 
•  Andel trafikvej: I Vejdirektoratets VEJMAN-database ligger kommunernes vejklasser. Herfra anvendes andelen af trafikvej i 

kommunerne relativt til lokalvej. Dette gøres med en forventning om, at det er dyrere at vedligehold trafikveje end lokalveje. For 
kommuner, der ikke har indrapporteret til VEJMAN, anvendes middelværdien af de observerede værdier. 

•  Urbaniseringsgrad: Andelen af en kommunes befolkning, der bor i bymæssig bebyggelse, inkluderes i modellen for at tage højde for, 
at vedligehold af et vejnet i en bykommune ikke kan sammenlignes med en tilsvarende vej i en landkommune (data fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriets nøgletalsdatabase). Urbanisering har ikke en lineær sammenhæng med enhedsudgifterne, hvorfor 
urbaniseringsgrad opløftet i 2. ligeledes indgår. Effekten af dette er, at modellen beskriver en J-form fremfor en lineær form. 

•  Udliciteringsgrad: Kommunerne har i spørgeskemaundersøgelsen anført, hvor stor en del af deres driftsudgifter på området, der angår 
betaling af private leverandører. Det må formodes, at valget om udlicitering til dels sker med henblik på at opnå lavere priser og/eller 
bedre service. For at kontrollere for førstnævnte, inkluderes udliciteringsgrad i modellen. Middelværdien af de observerede værdier 
anvendes for kommuner, der ikke har svaret på spørgeskemaet. 

•  Ækvivalent akseltryk pr. km vej: Udgifterne til vejvedligehold afhænger af, hvor meget vejene belastes af trafik. For at kontrollere for 
dette, anvendes opgørelser af ækvivalent 10-tons akseltryk fra Vejdirektoratets VEJMAN-database. Det ækvivalente 10-tons akseltryk 
er et samlet udtryk for belastningen på en vej. For at kunne sammenligne belastningen på tværs af kommuner, anvendes det 
ækvivalente 10 tons akseltryk pr. km vej. For kommuner, der ikke har indrapporteret til VEJMAN, anvendes middelværdien af de 
observerede værdier. 

Variable n Middelværdi Standardafvigelse 
Km vej 98 720,10 525,40 

Strukturelt indeks 47 8,00 0,72 

Andel trafikvej 63 0,21 0,09 

Urbaniseringsgrad, procent 98 83,30 12,80 

Udliciteringsgrad, andel 55 0,50 0,20 

Ækvivalent akseltryk pr. km vej 60 0,13 0,10 

Deskriptiv statistik 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (3/12). Estimation 

Variabel Koefficient P-værdi 

Konstant 384,7 0,19 

Km vej -0,03 0,48 

Km vej3 2,79E-09 0,83 

Strukturelt indeks -0,8 0,96 

Andel trafikvej  141,3 0,28 

Urbaniseringsgrad -13,7 0,05 

Urbaniseringsgrad2 0,1 0,02 

Udliciteringsgrad 58,3 0,36 

Ækvivalent akseltryk pr. km vej 536,3 0,00 

R2 0,55 

Estimater 

Resultater fra regression 
•  Nedenstående tabel viser resultatet af en OLS-regression med enhedsudgifter til det sorte og hvide område som afhængig variabel. 
•  Enhedsudgifterne har en negativ sammenhæng med antallet af km vej. Den positive koefficient for km vej3 medfører, at den negative 

effekt fra km vej samlet set bliver mindre og mindre, når km vej stiger, hvilket skaber en L-form. Det relativt lave antal observationer 
såvel som den funktionelle form for km vej (km vej indgår både lineært og opløftet i 3. potens) medfører, at p-værdien ikke kan fortolkes 
entydigt (se også følgende side). 

•  Estimationen viser, at urbaniseringsgrad og ækvivalent akseltryk pr. km vej har en væsentlig påvirkning på enhedsudgifterne. 
–  Koefficienterne for urbaniseringsgrad og urbaniseringsgrad2 giver en positiv effekt (J-form), der er stigende med urbaniseringsgrad. 

Det viser, at enhedsudgifterne til vejvedligehold er større i byer end på landet. 
–  Den positive effekt fra ækvivalent akseltryk pr. km vej viser, at kommuner med stor trafikbelastning har større enhedsudgifter. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (4/12). Sammenhængenes 
styrke og signifikans 

Betydningen af signifikans (P-værdier) 
•  På foregående side er de såkaldte P-værdier opgjort for hver af baggrundsfaktorernes sammenhæng med enhedsudgifterne. P-værdier 

angiver en sandsynlighedsberegning for, om en sammenhæng i en tilfældigt udvalgt stikprøve af en given størrelse kan generaliseres til 
et uendeligt stort antal lignende enheder, der ikke har indgået i undersøgelsen. Derfor anvendes signifikanstests også hyppigt til at 
generalisere fra ca. 1.000 tilfældigt udvalgt danskere til at konkludere om samtlige danskere – en generalisering, der i statistiske termer 
nærmer sig generalisering til en uendelig population. I disse tilfælde kan P-værdien tolkes som sandsynligheden for, at undersøgelsens 
resultater kan være fremkommet ved rene tilfældigheder, dvs. at et ”uheldigt” udvalg af stikprøven har skabt analyseresultater, der ikke 
gør sig gældende for alle danskere. Man vil afhængig af forskningsområdet kræve, at P-værdien er maksimalt 0,01, 0,05 eller 0,1. 

•  I nærværende analyse er der flere grunde til ikke at arbejde med samme krav til signifikans: 
–  Oplysninger om kommunerne til modellen foreligger fra 47-98 ud af i alt 98 kommuner. Signifikanstests, som tester en generalisering 

til et uendeligt antal kommuner, giver derfor grundlæggende ikke mening. 
–  Høje P-værdier (insignifikans) kan opstå i to tilfælde: For det første, hvor der i ”virkeligheden” (dvs. gruppen af alle kommuner) ikke 

eksisterer den fundne sammenhæng. For det andet, hvor det absolutte antal enheder i analysen er så lavt, at selv vigtige 
sammenhænge ikke med sikkerhed kan generaliseres til en uendeligt stor gruppe. Sidstnævnte gør sig i høj grad gældende i denne 
analyse: Forsøget på statistisk at generalisere medfører naturligt, at de fundne sammenhænge skal være endog meget stærke for, at 
man statistisk kan tale om, at et uendeligt antal kommuner med stor sandsynlighed viser samme mønster. Dette betyder, at kun de 
absolut stærkeste sammenhænge også vil være signifikante, mens mindre stærke sammenhænge forsat vil være interessante, men 
insignifikante. Dermed kommer signifikans i højere grad til at afspejle sammenhængens styrke end sandsynligheden for, at den reelt 
er til stede. 

–  Som angivet på side 142 er der svag heteroskedasticitet i modellen, hvilket medfører, at P-værdier i mindre grad er pålidelige. 
•  På den følgende side er det angivet, hvordan betydningen af km vej for enhedsudgifterne eksisterer uafhængigt af den valgte model, 

men at sammenhængen som forventet bliver insignifikant (og fortsat interessant) med inklusionen af flere baggrundsforhold, der 
ligeledes har en sammenhæng med kommunens størrelse. Da alle variable i modellen længst til højre anvendes til 
potentialeberegningerne for enhedsorganisationerne, er det altså ikke blot kommunernes antal km vej, men også de øvrige 
baggrundsforhold, der skaber det økonomiske potentiale i de konkrete løsninger for enhedsorganisationen. I modellen med flest variable 
udtrykker flere af variablene således det samme: at små kommuner i gennemsnit har højere enhedsudgifter til vejvedligehold end større 
kommuner. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (5/12). Stordriftsfordele 
genfindes i flere forskellige modeller 

Variabel Koefficient Koefficient Koefficient Koefficient Koefficient Koefficient 

Konstant 216,26	   87,66	   383,83	   384,10	   377,86	   384,70	  

Km vej -‐0,20*	   -‐0,15*	   -‐0,03	   -‐0,04	   -‐0,03	   -‐0,03	  

Km vej3 3,61E-‐08*	   2,67E-‐08*	   3,19E-‐09	   3,93E-‐09	   2,75E-‐09	   2,79E-‐09	  

Ækvivalent akseltryk pr. km vej 758,36*	   577,46*	   542,60*	   536,59*	   536,28*	  

Urbaniseringsgrad -‐12,66	   -‐13,14	   -‐13,70*	   -‐13,71*	  

Urbaniseringsgrad2 0,10*	   0,10*	   0,11*	   0,11*	  

Andel trafikvej  129,03	   140,95	   141,25	  

Udliciteringsgrad 58,51	   58,32	  

Strukturelt indeks -‐0,84	  

Note: (*) angiver p-værdier mindre end 0,05. 

R2	   0,26	   0,46	   0,54	   0,55	   0,55	   0,55	  

•  Nedenstående tabel viser koefficienter fra forskellige modeller. 
•  I den bivariate model til venstre, hvor enhedsudgifterne udelukkende forklares med antal km vej, findes der en stærk sammenhæng med 

km vej. Isoleret set kan km vej forklare 26 pct. af variationen i enhedsudgifter. 
•  Når ækvivalent akseltryk pr. km vej tilføjes til modellen, har km vej fortsat en betydelig effekt på enhedsudgifterne, mens den reduceres, 

når urbanisering samtidig inkluderes.  
•  Tilføjelsen af andel trafikvej, udliciteringsgrad og strukturelt indeks ændrer generelt ikke ved koefficienterne. 
•  Effekten af at gå fra en bivariat model til større modeller er således, at effekten fra km vej bliver mindre. Stordriftsfordelene – den 

negative sammenhæng med enhedsudgifter – forsvinder dog ikke. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (6/12). Stordriftsfordele 
findes ligeledes i hele perioden 2007-2012 

Enhedsudgifter pr. km vej, 2012 
 

Figurerne nedenfor viser sammenhængen mellem enhedsudgifter pr. km vej i perioden 2007-2012 og antallet af km vej.  
Stordriftsfordelene viser sig tydeligt over hele perioden, hvilket underbygger billedet fra 2013. 

Note: Udgifterne er opgjort i 1.000 kr., løbende priser og uden det grønne område. Udgifterne baserer sig på centrale træk fra de kommunale regnskabstal på de relevante konti (se side 131), og de er således 
ikke valideret af kommunerne. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

Enhedsudgifter pr. km vej, 2009 
 

Enhedsudgifter pr. km vej, 2010 
 

Enhedsudgifter pr. km vej, 2011 
 

Enhedsudgifter pr. km vej, 2007 
 

Enhedsudgifter pr. km vej, 2008 
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De forventede værdier anvendes  
til potentialeberegninger 

ILLUSTRATIV Metode til beregning af potentialer for 38-80 enheder 
•  Koefficienterne fra den statistiske model anvendes til at 

beregne potentialerne ved etablering af 38 til 80 enheder.  
•  For alle kommuner beregnes de forventede enhedsudgifter på 

baggrund af modellen, der tager højde for de relevante 
baggrundsforhold (se side 96). For kommune A og B i figuren til 
venstre svarer dette til A* og B*. 

•  For konkrete enhedsorganisationer beregnes enhedsudgifterne 
på tilsvarende vis med udgangspunkt i de værdier for antal km 
vej, urbaniseringsgrad mv., der vil gælde for de større 
enhedsorganisationerne. Det svarer til, at en 
enhedsorganisation bestående af kommune A og B vil opnå 
enhedsudgifterne A*+B*, jf. figuren til venstre.  

•  Det samlede potentiale findes ved at sammenholde de 
forventede udgifter for 98 kommuner med de forventede 
udgifter i scenarierne med enhedsorganisationer. 

Metode til beregning af potentialer for 5-21 enheder 
•  Modellerne med hhv. 21 og 5 enheder opnår så meget stordrift, at enhedsudgifterne ikke kan forudsiges i den statistiske model på 

baggrund af de observerede kommunestørrelser. I stedet tages udgangspunkt i, at Vejdirektoratet har realiseret en samlet besparelse 
på udbud på 10 pct. ved at gå fra 12 til 5 udbudsområder. Det indikerer, at der selv ved dannelsen af ganske store enhedsorganisationer 
eksisterer betydelige stordriftsfordele.  

•  Det antages på den baggrund, at der fra 38 kommunale enheder til 21 enheder kan realiseres 5,2 pct. besparelse på tjenesteydelser, 
samt at der fra 21 til 5 enheder kan realiseres yderligere 4,8 pct. (i alt 10 pct. fra 38 til 5 klynger). Opregnet fra basen for tjenesteydelser 
på det sorte og hvide område (i alt 2.335 mio. kr.) giver dette et marginalt potentiale til de to modeller på hhv. 120 og 234 mio. kr. i 
forhold til de 38 enheder. 

•  Beregningen af potentialet for 5-21 enheder er således forbundet med større usikkerhed end estimaterne for 38-80 enheder.  
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (8/12). Ingen 
multikollinearitet 

Variabel Toleranceværdi 

Km vej 0,622 

Km vej3 - 

Strukturelt indeks 0,939 

Andel trafikvej  0,883 

Urbaniseringsgrad 0,643 

Urbaniseringsgrad2 - 

Udliciteringsgrad 0,969 

Ækvivalent akseltryk pr. km vej 0,720 

Ingen multikollinearitet 
•  Når de enkelte baggrundsforholds betydning for enhedsudgifter skal vurderes, er det afgørende, at de ikke internt har så høj 

sammenhæng, at deres effekt reelt ikke kan adskilles. Hvor der er inkluderet to baggrundsforhold, der er meget tæt på at beskrive det 
samme, bliver koefficienterne upræcise. Dette kaldes også multikollinearitet. 

•  Multikollinearitet kan vurderes ved at undersøge, hvordan de uafhængige variable forklarer hinanden. Hertil kan en toleranceværdi 
anvendes, der beregnes som 1-R2 fra en regression, hvor en uafhængig variabel forklares af alle de øvrige oprindelige uafhængige 
variable. Toleranceværdien er således et mål for, hvor meget selvstændig variation en variabel har i forhold til de øvrige variable. 

•  Nedenstående tabel med toleranceværdier viser, at der ikke er problemer med multikollinearitet, idet almindelig praksis tilsiger, at kun 
toleranceværdier under 0,1 er udtryk for multikollinearitet. 

Note: Toleranceværdier kan ikke meningsfuldt beregnes for de konstruerede variable ‘km vej3’ og ‘urbaniseringsgrad2’, da de ikke er selvstændige variable. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (9/12). Svag 
heteroskedasticitet 

Svag heteroskedasticitet 
•  Når den uforklarede varians på den afhængige 

variabel ikke er konstant, men derimod ændrer sig i 
takt med værdierne for en eller flere uafhængige 
variable, eksisterer der heteroskedasticitet i en 
model. Dette har ingen betydning for de estimerede 
koefficienter, men det kan have indflydelse på 
koefficienternes standardfejl og dermed vurderingen 
af, om en variabel er signifikant. 

•  Figuren til venstre viser sammenhængen mellem de 
standardiserede residualer og antallet af km vej. 
Figuren viser, at kommuner med få km vej 
grundlæggende har større uforklaret variation i 
enhedsudgifter end kommuner med flere km vej. 
Forskellen i variation vurderes dog at være relativ 
svag. 

•  Tilstedeværelsen af svag heteroskedasticitet i 
modellen medfører, at der er usikkerhed forbundet 
med modellens p-værdier og vurderingen af 
signifikans. 

•  Det skal bemærkes, at det er normalt at finde en 
grad af heteroskedasticitet forårsaget af variable, 
der beskriver størrelsesforhold, tid etc. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (10/12). Potentialerne er 
robuste over for outliers 

Variabel Model Model uden 4 outliers 

Koefficient, Km vej -0,033 -0,037 

Koefficient, Km vej3 2,79E-09 3,2E-09 

Øvre potentiale for model 
med 38 enheder 

494 mio. 
kr. 491 mio. kr. 
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Outlier fjernet Outliers påvirker estimater og potentiale i meget begrænset 
omfang 

•  Med henblik på at undersøge resultaternes robusthed over for outliers, er estimationer foretaget uden de 4 kommuner, der har de 
højeste enhedsudgifter.  

•  Robusthedstjekket viser, at estimater og potentialer ikke påvirkes i særlig grad, når potentielle outliers ikke medtages i regressionerne. 
•  De fire kommuner er endvidere blevet kontaktet med henblik på endnu en gang at validere de oplyste udgifter til vejvedligehold. 

Resultatet af dette er samlet en forøgelse af de fire kommuners udgifter med 0,3 pct. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (11/12). Alternativ 
modelspecifikation 

Variabel Koefficient P-værdi 

Konstant -‐109,0	   0,45	  

Km vej -‐0,15	   0,29	  

Km vej2 9,48E-‐05	   0,59	  

Km vej3 -‐1,8E-‐08	   0,76	  

Strukturelt indeks 14,4	   0,38	  

Andel trafikvej  127,1	   0,28	  

Befolkningstæthed 0,04	   0,00	  

Udliciteringsgrad 58,9	   0,29	  

Ækvivalent akseltryk pr. km vej 642,6	   0,00	  

R2 0,65 

Estimater hvor urbanisering erstattes af befolkningstæthed 

•  Som alternativ til den valgte modelspecifikation er potentialerne beregnet ved at udskifte urbaniseringsgrad med befolkningstæthed.  
I forhold til urbaniseringsgrad, der har et maksimum på 100, giver befolkningstæthed altså en større variation. 

•  Nedenstående tabel viser koefficienterne fra den alternative specifikation. Modellen er følsom over for introduktion af befolkningstæthed, 
og den funktionelle form for km vej er som følge heraf blevet ændret til også at inkludere km vej2, der bedre beskriver data, når 
befolkningstæthed inkluderes. 

•  Befolkningstæthed har ligesom urbaniseringsgrad en væsentlig effekt på enhedsudgifterne. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for enhedsorganisation (12/12). Potentiale ved 
alternativ modelspecifikation 

Potentialer fra modellen og en alternativ model med befolkningstæthed, mio. kr. 

Enhedsorganisationsmodel Model Alternativ med befolkningstæthed 

38 enheder 447-494 145 

60 enheder 331-365 387 

65 enheder 225-249 398 

80 enheder 22-24 112 

•  Nedenstående tabel viser potentialerne beregnet ud fra den alternative modelspecifikationen med befolkningstæthed. Sammenlignet 
med modellen, hvor potentialet stiger med større enheder, har potentialerne i den alternative model ikke en forventelig udvikling, idet de 
først stiger i meget højere grad med større enheder for derefter at falde markant. 

•  Forklaringen på de uventede effektiviseringspotentialer i den alternative specifikation er formentlig, at befolkningstæthed 
overkontrollerer og tillader nogle kommuner at have højere enhedsudgifter end det, de bymæssige forhold tilsiger. Følgende eksempler 
illustrerer problemet: 
–  Frederiksberg har en befolkningstæthed, der er knap 75 pct. større end i København, som omkranser Frederiksberg. Inklusion af 

befolkningstæthed vil derfor tillade, at Frederiksberg har højere enhedsudgifter på veje med samme trafikbelastning som følge af de 
bymæssige forhold, selvom de to kommuner står over for samme bymæssige udfordringer i deres drift af vejvedligehold. 

–  København har en befolkningstæthed, der er omkring 10 gange større end i Aarhus. Dette vil tillade København at have 10 gange så 
store enhedsudgifter på veje med samme trafikbelastning, hvilket er urealistisk meget. 

•  Som følge af de utilsigtede forhold, som befolkningstæthed introducerer for modellen, er potentialerne under den alternative 
specifikation ikke pålidelige. Det vurderes, at modellens kontrol for bymæssige forhold gennem urbaniseringsgrad er tilstrækkelig, idet 
der samtidig tages højde for trafikbelastning. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for intern effektivisering (1/2) 

Potentialeberegninger for intern effektivisering 
•  Potentialeberegningerne for intern effektivisering tager udgangspunkt i, at den enkelte kommune kan realisere besparelser på 

vejvedligehold mv., der er uafhængigt af eventuelle samarbejder med andre kommuner. Dette kan f.eks. vedrøre harmonisering af 
lønninger, reduktion af sygefravær eller effektivisering af den interne organisering, herunder gennem økonomisk styring. 

•  Til brug for potentialeberegningerne er det nødvendigt at fastlægge, hvilken del af udgifterne, der ikke kan henføres til strukturelle eller 
eksisterende organisatoriske forhold. Dette gøres ved at bygge videre på modellen for beregningerne vedr. enhedsorganisationer.  

•  I modeltilgangen findes de kommuner, som har uforklaret høje enhedsudgifter i forhold til andre kommuner med samme strukturelle og 
organisatoriske forhold. Summen af de uforklaret høje enhedsudgifter er udtryk for det samlede beløb, som ikke kan forklares med f.eks. 
antal km vej, urbanisering, vejbelastning etc. Med andre ord repræsenterer beløbet den størrelse, som kommunerne kan påvirke 
direkte, og det skal således anskues som den øvre grænse for, hvad der kan spares ved intern effektivisering 

Beskrivelse af datagrundlag 
•  Foruden datagrundlaget i modellen til beregningerne af enhedsorganisering, der inkluderer længden på vejnettet, et strukturelt indeks 

for vejenes stand, andel trafikvej, urbaniseringsgrad, udliciteringsgrad samt ækvivalent akseltryk, tilføjes følgende variable til modellen 
vedr. intern effektivisering: 
–  Antal indbyggere: Fra Danmarks Statistik anvendes antallet af indbyggere i kommunerne med henblik på at kontrollere for, at 

kommuner med mange indbyggere typisk vil opleve et større belastning på vejene end kommuner, der har få km vej. 
–  Antal ind- og udpendlere: Fra Danmarks Statistik anvendes antallet af ind- og udpendlere. Dette medtages ud fra en hypotese om, 

at byer, der er karakteriset ved meget pendling, vil have særlige udfordringer i forhold til byer, der ikke har mange pendlere. 
–  Organisatoriske forhold: Nedenstående forhold inkluderes for at undersøge, om der på makroniveau findes organisatoriske forhold, 

der skaber lavere enhedsudgifter end andre: 
o  Økonomisk styringsmodel: I spørgeskemaundersøgelsen angiver kommunerne, om den økonomisk styring foretages gennem 

rammestyring, bestiller-udfører-model eller en kombination af rammestyring og bestiller-udfører-model. 
o  Organisering af indkøbsfunktion: I spørgeskemaundersøgelsen angiver kommunerne, om de primært køber varer ind gennem 

centrale indkøbere på teknikområdet, gennem en central indkøbsafdeling i kommunen eller gennem et indkøbsfællesskab med 
andre kommuner. 

o  Servicemål: Fra spørgeskemaundersøgelsen inkluderes en information om, hvorvidt en kommune anvender servicemål. 
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Metodegennemgang af potentialeberegninger for intern effektivisering (2/2) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

1.500 2.000 1.000 500 0 
Km vej 

Udgifter pr. km vej (1.000 kr) 

A* 

A 

B 

B* 

De forventede værdier anvendes til at finde basen for intern 
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ILLUSTRATIV	  

Metode til beregning af potentialer 
•  Den kurvede linje i figuren til højre illustrerer de forventede 

enhedsudgifter for kommunerne på baggrund af modellen. I 
figuren ligger de faktiske enhedsudgifter for kommune A og B 
under hhv. over de forventede enhedsudgifter (A* og B*).  

•  Kommuner, der ligger over linjen med forventede værdier, har 
uforklaret høje enhedsudgifter i forhold til andre kommuner med 
samme strukturelle og organisatoriske forhold. 

•  Summen af de uforklaret høje enhedsudgifter er udtryk for den 
øvre grænse for intern effektivisering. 

Multikollinearitet 
•  Medtagelsen af antal indbyggere og antal ind- og udpendlere øger R2 fra 0,55 (i modellen for enhedsorganisationer) til 0,71. Inklusionen 

skaber multikollinearitet i modellen, hvilket ikke er problematisk her, idet modellens estimater ikke indgår direkte i potentialeberegninger. 
Derimod anvendes som nævnt den del af udgifterne, der ikke kan forklares gennem strukturelle og organisatoriske forhold. 

Bemærkninger til modellen 
•  Der kan ikke identificeres makroeffekter på kommunernes enhedsudgifter af de ovennævnte organisatoriske forhold. Multikollinearitet 

betyder dog, at det ikke entydigt kan vurderes på baggrund af modellen. 
•  Multikollineariteten betyder, at koefficienterne fra den store model med antal indbyggere og antal ind- og udpendlere ikke er valide, 

hvorfor de ikke rapporteres. 
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Stiftelsesdokumenter til §60-fællesskab. Samarbejdsaftale Nordsjællands Park og Vej (1/3) 

§60-aftale 
Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2014 denne samarbejdsaftale om et §60-fællesskab ”Nordsjællands Park og Vej”. Formålet er at sikre den bedst mulige 
service for vores borgere indenfor de rammer som besluttes i de 2 byråd. Ved at løse opgaverne på Park og Vej-området i et §60-fællesskab kan den kompetence, der allerede findes blandt de medarbejdere, 
der virksomhedsoverføres til fællesskabet, udnyttes med en oplagt mulighed for synergieffekter, ligesom viden om opgaverne bevares i kommunalt regi. Samtidig opnås der en volumen og kapacitet, der 
bevirker, at opgaverne kan tilrettelægges og løses mest effektivt. Det er således vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der kendetegner vores ansatte i dag. Deres kompetencer skal 
fortsat udvikles til gavn for en god og effektiv varetagelse af opgaverne. Endelig er det væsentligt, at den nye organisation sikrer, at den ydede service opleves godt af borgerne. 
 
Kapitel 1: Aftalens område 
§ 1. Aftalen omfatter de to kommuners opgavevaretagelse på park- og vejområdet i henhold til oplistningen i bilag 1A. 
 
Kapitel 2: Bestyrelsen for ”Nordsjællands Park og Vej” 
§ 2. Der nedsættes en bestyrelse for ”Nordsjællands Park og Vej”, som i samarbejde med Park og Vej-chefen, varetager de opgaver, som i henhold til § 1 er omfattet er nærværende aftale. Bestyrelsen består 
af følgende 6 medlemmer: 
•  3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Helsingør Kommune 
•  3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Fredensborg Kommune 
 
Medarbejderne i ”Nordsjællands Park og vej” udpeger to repræsentanter, der deltager i bestyrelsen som observatører med taleret, men uden stemmeret. Park og Vej-chefen varetager sekretariatsfunktionen 
for bestyrelsen. 
•  Stk. 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen følger den kommunale valgperiode. 
•  Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I den første valgperiode går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i 

valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år. I efterfølgende valgperioder varetages formands- og 
næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen (4 år). 

 
§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende 
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
•  Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
•  Stk. 3. Formanden for bestyrelsen forbereder, indkalder og leder bestyrelsens møder. Dagsorden til bestyrelsesmøder udsendes mindst en uge før mødets afholdelse 
•  Stk. 4. Ekstraordinært møde afholdes, når bestyrelsens formand eller næstformand finder det fornødent, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det og fremsætter begrundelse herfor. 
•  Stk. 5. Deltagerkommunerne fastsætter et årligt honorar for formand, næstformand og for de øvrige af deltagerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer. 
 
Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og kompetencer 
§ 4. Bestyrelsen varetager med udgangspunkt i aftalens § 1 alle de opgaver, der henhører under ”Nordsjællands Park og Vej”. 
•  Stk. 2. Bestyrelsen har det fulde personalemæssige ansvar for chefen for ”Nordsjællands Park og Vej”. I ansættelsesprocessen bistås bestyrelsen af de deltagende kommuners direktører, der har ansvaret 

for det tekniske område. 

Kapitel 4. Opgaveløsning, administration m.v. 
§ 5. Park og Vej-chefen varetager sine opgaver med ansvar over for bestyrelsen og refererer til bestyrelsens formand. 
•  Stk. 2. Park og Vej-chefen foretager ansættelser i ”Nordsjællands Park og Vej”. og har ansvaret for løn- og personaleadministrationen. De ansattes løn- og ansættelsesforhold skal godkendes af 

Kommunernes Lønningsnævn i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse. De i deltagerkommunerne ansatte medarbejdere, som på aftalens ikrafttrædelsestidspunkt, er beskæftiget med de af 
aftalen omfattede opgaver, virksomhedsoverdrages til ”Nordsjællands Park og Vej” i henhold til virksomhedsoverdragelseslovens regler. 

 
 
 
 
 
 

Kilde: Bilag 1, Nordsjællands Park og Vej, Samarbejdsaftale for et §60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner (2014).  
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•  Stk. 3. Park og Vej-chefen har ansvaret for den daglige ledelse, opgavevaretagelse, administration m.m. inden for ”Nordsjællands Park og Vejs” opgaveområde. 
•  Stk. 4. Park og Vej-chefen drager omsorg for udarbejdelse af oplæg til årsbudgettet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer herfor. 
•  Stk. 5. Park og Vej-chefen har ansvaret for vedligeholdelse af det ”Nordsjællands Park og Vej” tilhørende materiel. 
 
§ 6. Støttefunktioner til varetagelse af ”Nordsjællands Park og Vejs” drift som personaleadministration, økonomi- og IT-funktioner og juridisk rådgivning varetages efter nærmere aftale af en eller begge af de 
deltagende kommuner. Nordsjællands Park og Vej udarbejder egen personalepolitik. 
 
§ 7. Den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse for ”Nordsjællands Park og Vejs” bygninger beliggende i Fredensborg Kommune påhviler Fredensborg Kommune som ejer. Den indvendige 
vedligeholdelsesforpligtelse påhviler ”Nordsjællands Park og Vej” som bruger. 
•  Stk. 2. Den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse for ”Nordsjællands Park og Vejs” bygninger beliggende i Helsingør Kommune påhviler Helsingør Kommune som ejer. Den indvendige 

vedligeholdelsesforpligtelse påhviler ”Nordsjællands Park og Vej” som bruger.  
 
Kapitel 5: Tilførsel af værdier ved opstart af ”Nordsjællands Park og Vej” 
§ 8. Med samarbejdsaftalen etableres et økonomisk fællesskab om deltagerkommunernes køretøjer, materiel og inventar m.m., der således overføres til ”Nordsjællands Park og Vej” med virkning pr. 1.1.2014. 
Der sker ingen specifik opgørelse af de nævnte værdier, hvorfor der heller ikke sker en kontantregulering i forbindelse med værditilførslen. 
 
Kapitel 6: Udgiftsfordeling 
§ 9. Alle udgifter til løsning af opgaverne i ”Nordsjællands Park og Vej” og til nyanskaffelser, afholdes inden for det godkendte budget for ”Nordsjællands Park og Vej”, jf. kapitel 7. 
 
Kapitel 7: Budget, regnskab og revision 
§ 10. Nordsjællands Park og Vej udarbejder, med udgangspunkt i den ramme der er lagt med serviceniveauerne vedtaget i de to kommuner, hvert år eget budget og flerårige budgetoverslag. Budgettet 
godkendes af bestyrelsen, og budgettet fremsendes efterfølgende til orientering til deltagerkommunernes byråd. 
•  Stk. 2. Nordsjællands Park og Vej udarbejder hvert år eget årsregnskab. Årsregnskabet revideres af en af deltagerkommunernes revision i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber 

og lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen, og årsregnskabet – med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af 
regnskabet - fremsendes efterfølgende til orientering til deltagerkommunernes byråd samt til tilsynsmyndigheden i henhold til kommunestyrelseslovens § 57. 

•  Stk. 3. Nordsjællands Park og Vej er omfattet af den styringsmodel, der er beskrevet i bilag 1B.  
•  Stk. 4. Optagelse af lån skal godkendes af bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej, og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat herom. 
•  Stk. 5. Aftaler om leasing skal ske i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat herom. 
 
Kapitel 8: Ændringer, ind- og udtræden samt opsigelse af samarbejdsaftalen 
§ 11. De deltagende kommuner kan i aftaleperioden fremsætte skriftligt ønske om ændringer af aftalevilkårene.  
•  Stk.2. Ændringer i aftalevilkårene skal godkendes af de deltagendes kommuners byråd og tilsynsmyndighederne efter § 60, stk. 1, i den kommunale styrelseslov.  
 
§ 12. Byrådene i de deltagende kommuner kan beslutte at optage andre kommuner i ”Nordsjællands Park og Vej”. Beslutningen om optagelse af andre kommuner skal godkendes af alle 
deltagerkommunernes byråd. 
•  Stk. 2. Optagelsen af nye kommuner i samarbejdet om ”Nordsjællands Park og Vej” forudsætter indgåelse af en ny samarbejdsaftale. Denne aftale skal godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. den 

kommunale styrelseslovs § 60, stk. 1. 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Bilag 1, Nordsjællands Park og Vej, Samarbejdsaftale for et §60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner (2014).  
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§ 13. Aftalen kan opsiges af en af parterne. Opsigelsen kan kun ske med et års varsel til udgangen af december måned, dog tidligst til ophør pr. 1. januar 2019. 
•  Stk. 2. Ophævelse af samarbejdsaftalen kan finde sted, hvis deltagerne er enige herom eller, når tilsynsmyndigheden efter anmodning fra en af de deltagende kommuner finder rimelig grund hertil, jf. § 60, 

stk. 2 i den kommunale styrelseslov. 
•  Stk. 3. En deltagerkommune kan udtræde af samarbejdet med tilsvarende varsel som anført i stk. 1. 
•  Stk. 4. Ved aftalens ophør eller en af parternes udtræden foretages en samlet værdiopgørelse af de på ophørstidspunktet værende værdier i ”Nordsjællands Park og Vej” samt eventuel gæld. Værdierne 

og eventuel gæld fordeles mellem deltagerkommunerne ud fra kommunernes samlede befolkningstal pr. 1. januar i ophørsåret således, at en kommunen udtager værdier og gæld med en andel svarende 
til kommunens andel af kommunernes samlede befolkningstal. 

•  Stk. 5. Hvis der ikke i forbindelse med aftalens ophævelse eller en af parternes udtræden kan opnås enighed om opgørelse af det økonomiske mellemværende, foretages denne i overensstemmelse med 
reglerne i § 60, stk. 3, i den kommunale styrelseslov. 

•  Stk. 6. Fra aftalens ophør overgår opgaverne til de enkelte kommuner i overensstemmelse med den relevante lovgivning og øvrige regler. 

Kapitel 9: Godkendelse og ikrafttræden 
§ 14. Aftalen fremsendes til den kommunale tilsynsmyndighed til godkendelse i henhold til § 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 
 
§ 15. Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2014. 
 
 
 
 
 

Kilde: Bilag 1, Nordsjællands Park og Vej, Samarbejdsaftale for et §60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner (2014).  
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Vedligeholdelse af færdselsarealer 
•  Mindre asfaltarbejder 
•  Renovering og reparation af fortove 
•  Ukrudtsbekæmpelse på kantsten 
•  Opsætning af skilte 
•  Reparation af vejudstyr 
•  Mindre stribe/afmærkningsopgaver 
•  Tømning af affaldskurve 
•  Maskinel fejning af gader og veje 
•  Manuel fejning 
•  Klipning af græsrabatter 
•  Pleje af vejbeplantning 
•  Udskiftning af vejbrønde samt kloakarbejde 
•  Sugning af vejbrønde, sandfang mv. 
•  Snerydning og glatførebekæmpelse 
•  Anlægsopgaver - veje, fortove og stier 

Driftsaftaler - skoler, institutioner og kommunale ejendomme 
•  Grøn pleje 
•  Glatførebekæmpelse 
•  Pleje af idrætsområder og skolebaner 
•  Belægninger, anlægsopgaver 
•  Sandudskiftning 
•  Legepladstilsyn v. legepladsinspektør 
•  Diverse anlægsopgaver 
 

Stiftelsesdokumenter til §60-fællesskab. Opgaveoversigt Nordsjællands Park og Vej (1/1) 

Opgaveoversigt, Nordsjællands Park og Vej  
Opgaveoversigten fremstiller en bruttoliste af de kerneopgaver, som Nordsjællands Park og Vej overdrages. Varetagelsen af opgaverne kan variere imellem kommunerne på baggrund af de 
servicebeskrivelser, der udarbejdes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Således kan eksempelvis pleje af idrætsområder være en prioriteret opgave i den ene kommune og samtidig være budgetlagt til 
0 kr. i en anden kommune, såfremt der ikke er ønske om varetagelse af denne opgave. 
 

Kilde: Bilag 1A: Opgaveoversigt, Nordsjællands Park og Vej. 

Vedligehold af parker og naturområder 
Drift af parker og haveanlæg herunder stenbeskæring 
Pleje af skov og naturområder 
Træfældning/-klatring 
Vedligehold af inventar/skilte 
Kystsikring 
Renhold i park er og naturområder 
Drift og vedligehold af legepladser 
Legepladstilsyn v. legepladsinspektør 
Renhold på badestrande 
Fjernelse af tang på badestrande 
Vandløbsvedligehold 
Risikovurdering af træer 
Naturplejeprojekter 
Hegnsarbejde 
 
 
Øvrigt 
•  Opsætning af julebelysning og -udsmykning 
•  Flagallé og fejning i forbindelse med ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot 
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Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV 
 
Indledning 
Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for §60-fællesskabet Nordsjællands Park og Vej (NSPV) og mellem Helsingør og 
Fredensborg Kommuners organisation og NSPV. Notatet beskriver dels styringsmodellen, dels mere konkrete styringsprincipper og eksempler på hvordan en given styring i praksis kan foregå. Endelig 
indeholder notatet som bilag en plan for den mere detaljerede tilvejebringelse af et konkret styringsgrundlag for samarbejdet mellem de to kommuner og NSPV. Beskrivelse af styringsmodellen indgår som 
bilag 1B til §60-aftalen (samarbejdsaftalen), som er godkendt af Statsforvaltningen 16. juni 2014. I dette notat er modellen beskrevet og forklaret uddybende i forhold til bilaget. 
 
1 Baggrund 
Fredensborg og Helsingør Kommuner (deltagerkommunerne) har pr. 1. januar 2014 etableret et §60-fællesskab. Formålet med at etablere NSPV er jf. samarbejdsaftalen at sikre den bedst mulige service for 
borgere inden for de rammer, som besluttes i de to byråd. Som centrale elementer er: 
•  Fastholdelse og udvikling af nuværende faglighed og viden om opgaverne i kommunalt regi 
•  At opnå synergieffekter 
•  At den øgede volumen og kapacitet kan medvirke til effektiv løsning og tilrettelæggelse 
•  At borgerne oplever den leverede service som god 
 
I de to Byråd er der desuden en forventning om en positiv udvikling i NSPV fsva. prissætning, medarbejdertilfredshed og udvikling i omfanget af opgaver fra andre end de to kommuner. 
 
Grundlaget for samarbejdet er, at forholdet mellem NSPVs administration samt ejerkommunernes centre og institutioner betragtes som et partnerskab, hvor formålet er at sikre den bedst mulige service for 
kommunernes borgere inden for de rammer, der besluttes politisk. Opgaverne bliver løst med udgangspunkt i en fælles vision, fælles ejerskab og fælles økonomiske interesser mellem NSPV og kommunerne. 
Partnerskabet bygger på tillid og åbenhed og har til hensigt at fremme optimal adfærd og flest mulige synergier i opgavevaretagelsen mellem de to kommuner. 
 
2 Formelle rammer for NSPV og samarbejdet 
Statsforvaltningen har ved afgørelse af 16. juni 2014 endelig godkendt §60-fællesskabet. Statsforvaltningen traf ved breve af 18. september 2013 og 4. november 2013 afgørelse om vedtægterne for 
Nordsjællands Park og Vej. Grundlaget for Statsforvaltningens godkendelse er den indgåede samarbejdsaftale med bilag 1A og 1B. Bilag 1A omfatter en beskrivelse af hvilke opgaver, der er overdraget til 
NSPV og Bilag 1B beskriver styringsmodellen for Nordsjællands Park og Vej. NSPV er som kommunalt §60-fællesskab underlagt lov om kommunal styring. Fællesskabet ejes efter en fordelingsnøgle, der 
svarer til kommunernes andel af det samlede befolkningstal. 
 
2.1 De overordnede formelle vilkår for NSPV’s kompetence 
Et §60-selskab er karakteriseret ved, at ejerkommunerne overdrager kompetence til fællesskabet. Derved bliver fællesskabet en ny ”særkommune”. Overdragelsen af kompetence medfører derved en 
indskrænkning i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser. Et §60-selskab er omfattet af de regler, der gælder for kommunerne, herunder offentlighedsloven, kravet om saglighed, grundsætningen om 
økonomisk forsvarlig forvaltning mv. 
 
Nordsjællands Park og Vejs kompetence fremgår af den indgåede samarbejdsaftale og dennes bilag. Kompetencen – opgaverne – er overført til fællesskabet og kommunerne kan kun tage kompetencen 
tilbage ved at ændre samarbejdsaftalen. Denne ændring skal godkendes af Statsforvaltningen. Dette er præciseret af Horten i notat af 19. juni 2014. 
 
Kompetenceoverdragelsen medfører, at i den udstrækning, der er afsat midler i en af de to deltagerkommuners budget til en opgave omfattet af bilag 1A, er det NSPV, der har kompetencen til at varetage 
opgaven. Kompetenceoverdragelsen medfører også, at kommunerne ikke har mulighed for selv at varetage opgaverne, eller at lade andre varetage opgaverne. Kommunerne kan formelt heller ikke gribe ind i 
den konkrete løsning af de opgaver, der er overdraget, men da det er visionen, at parterne arbejder sammen om dette med udgangspunkt i et partnerskab, der sikrer en bedst mulig gennemførelse af 
opgaverne, inddrages parterne i beslutninger, hvor det er hensigtsmæssigt. Det er bestyrelsen for NSPV, som i samarbejde med Chefen for NSPV, varetager de opgaver, som jf. bilag 1A til samarbejdsaftalen, 
er gældende.  
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Kommunernes budgetter til NSPV og serviceniveauer 
Kommunernes budget til løsning af opgaver på park- og vejområdet er bevillingsmæssigt placeret i hhv. Fredensborg og Helsingør Kommuner. 
 
Jf. samarbejdsaftalens bilag 1B fastlægger kommunalbestyrelsen serviceniveauet på park og vejområdet med vedtagelse af budgettet, og kommunalbestyrelserne kan i den forbindelse øge eller reducere 
serviceniveauet på park og vejområdet ved at øge eller reducere budgettet. 
 
NSPV planlægger og udfører opgaverne ud fra mere detaljerede udviklingsplaner, plejeplaner samt kvalitets- og servicebeskrivelser som udarbejdes af NSPV i samarbejde med deltagerkommunerne. Derved 
tydeliggøres sammenhængen mellem kvalitet og økonomi. 
 
I Bilag 1A fremgår det, at varetagelsen af opgaverne kan variere kommunerne imellem på baggrund af de serviceniveauer, der politisk besluttes i forbindelse med budgettet. 
 
I Bilag 1B fremgår det ligeledes, at serviceniveauerne for de to kommuner er retningsgivende, så NSPV kan tilrettelægge det kommende års opgaver inden for en fleksibel ramme. Det indebærer, at såfremt 
det af fx vejrmæssige årsager giver mening, at justere opgavevaretagelsen i mindre omfang, kan dette ske med Bestyrelsens godkendelse. 
 
2.2 Ledelsen i NSPV 
Bestyrelsen er ifølge samarbejdsaftalen det øverste ledelsesorgan i NSPV. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, henholdsvis 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Helsingør Kommune 
og 3 medlemmer valg af og blandt medlemmerne af Byrådet i Fredensborg Kommune. I bestyrelsen deltager desuden 2 medarbejdervalgte repræsentanter som observatører med taleret, men uden 
stemmeret. 
 
Bestyrelsen påser, at den daglige ledelse driver virksomhedens effektivt, og i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. De økonomiske konsekvenser af beslutninger, der træffes i NSPV om driften af 
virksomheder, påhviler deltagerne i medfør af hvile-i-sig-selv princippet. Den daglige ledelse udføres af fællesskabets chef. Bestyrelsen har det fulde personalemæssige ansvar for chefen i NSPV, dog bistås 
bestyrelsen ved ansættelse af chefen af de deltagende kommuners reference direktører. 
 
2.3 Budgettering, regnskabsaflæggelse og økonomiopfølgning 
Chefen for NSPV har ansvaret for at tilrettelægge den daglige administration, herunder fastlæggelse af et samlet budget for NSPV, aflæggelse af årsregnskab, ressourcestyring af opgaverne, løbende 
økonomistyring og udskrivelse af fakturaer/oversigter over udført arbejde for kommunerne, i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af fællesskabets bestyrelse. 
 
Budgettet for NSPV for det kommende år og overslagsår godkendes af bestyrelsen. Forslag til budget og eventuelle justerede servicebeskrivelser for de enkelte opgaveområder udarbejdes i samarbejde med 
deltagerkommunerne og fremsendes senest maj/juni til de to kommuner. I forbindelse med den årlige budgetproces i kommunerne drøftes, behandles og vedtages herefter individuelt et budget og 
serviceniveau for de ydelser i de to kommuner, der skal leveres af NSPV. Den del af budgettet, der omhandler NSPVs administration udarbejdes af NSPV alene. 
 
NSPV udarbejder hvert år eget årsregnskab som godkendes af bestyrelsen, og årsregnskabet – med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet - 
fremsendes efterfølgende til orientering til deltagerkommunernes byråd samt til tilsynsmyndigheden i henhold til kommunestyrelseslovens § 57.  
 
NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår. 
 
Eneste undtagelse er udgifterne til snerydning, hvor den samlede udgift vil afhænge dels af det fastsatte serviceniveau og dels af vejret. Ved et mindre forbrug på området tilbageføres overskuddet til de to 
kommuner ved regnskabsårets afslutning på baggrund af en konkret aftale. Ved et merforbrug gives NSPV en tillægsbevilling. Ved tegn på merforbrug vedrørende snerydning skal NSPV så tidligt som muligt 
orientere de to kommuner. Dette skal give mulighed for en drøftelse af serviceniveauet med henblik på en eventuel justering heraf, således at udgifterne kan bringes ned. 
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NSPV skal årligt kunne dokumentere udviklingen i fællesskabets konkurrencedygtighed overfor deltagerkommunerne. Det indebærer, at NSPVs bestyrelse årligt fastlægger et effektiviseringsmål, der 
anvenders til at korrigere kommunernes basisbudget til dækning af opgaver fastlagt i basisbeskrivelsen. NSPV foretager ligeledes årligt en beregning af den gennemsnitlige timepris for NSPVs ydelser, som 
grundlag for en vurdering af NSPVs markedsmæssige konkurrencedygtighed og til brug for benchmarking med andre Park og Vej enheder. 
 
De to kommunernes Byråd vurderer individuelt om de opnåede effektiviseringer skal udmøntes i øget service til kommunens borger, hvor budgetrammen vil være uændret, eller om effektiviseringerne skal 
bidrage til at reducere budgettet, med et uændret serviceniveau for borgerne i kommunen. NSPV skal løbende kunne dokumentere opfyldelsen af effektiviseringsmålet på baggrund af deres økonomi- og 
ressourcestyringssystem. 
 
2.4 Løn og personaleadministration 
Chefen har ansvaret for løn og personaleadministrationen i NSPV, men de ansattes løn- og personaleforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn i henhold til lov om kommunal styrelse. 
 
NSPV udarbejder egen personalepolitik. 
 
2.5 Optagelse af lån m.v. 
Optagelse af lån og aftaler om leasing skal godkendes af bestyrelsen for ”Nordsjællands Park og Vej”, og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat 
herom. 
 
Optagelse af lån og leasingaftaler der påvirker kommunernes låneramme, skal godkendes af de respektive Byråd. Den årlige ramme fastlægges i NSPVs investeringsbudget og godkendes én gang årligt af 
bestyrelse og ejerkommuner. 
 
2.6 Afregning med de deltagende kommuner herunder moms 
NSPV er underlagt den kommunale momsudligningsordning, men kan som §60-fællesskab ikke selv direkte få refusion for moms. Refusion for moms sker derfor gennem en af de to ejerkommuner med 
udgangspunkt i budgettet for det kommende år. Kommunerne opnår kontant refusion med 1/12 hver måned. Den likviditet overføres månedligt til NSPV. 
 
Jf. bilag 1B aftaler NSPV særskilt med de to kommuner, hvor ofte fællesskabet skal udskrive fakturaer, og hvor stor detaljeringsgraden i regningsudskrivelsen skal være. 
 
Budget til driftsopgaver samt renoveringsopgaver, i det omfang de er kendt ved årets start, overføres samlet, mens øvrige ad hoc opgaver, variable ydelser samt anlægsopgaver faktureres sagsvis særskilt. 
 
2.7 Bevillingsregler 
De almindelige kommunale bevillingsregler opdeler bevillinger i henholdsvis driftsbevillinger og anlægsbevillinger. Driftsbevillinger er ét-årige og gives til driftsudgifter. Driftsbevillingerne afgives i forbindelse 
med budgetvedtagelsen og skal fremgå af den til det kommunale budgets tilknyttede bevillingsoversigt. Anlægsbevillingerne kan være ét- eller flerårige og gives til anlægsinvesteringer (anlægsudgifter). Selv 
om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. 
 
Byrådene i de to ejerkommuner har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger (positive som negative) til såvel drifts- som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb. Drifts- og anlægsbevillinger må 
ikke overskrides, med mindre der er indhentet en tillægsbevilling. 
 

Kilde: Bilag 2, Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV (2014).  



STRUENSEE & CO. 155

Stiftelsesdokumenter til §60-fællesskab. Styringsmodel og styringsprincipper for Nordsjællands 
Park og Vej (4/9) 

3 Budgetlægning og styring. 
 
3.1 Den overordnede økonomiske styring i NSPV 
NSPV skal tilrettelægge sin økonomiske styring sådan, at ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de 
to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer et én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune. 
 
Da aktiviteterne er skattefinansierede, bliver NSPVs aktiviteter finansieret af de to deltagere gennem prisfastsættelse af de ydelser, som deltagerne får udført gennem NSPV. Disse ydelser og priser fremgår af 
det godkendte budget. Priser for identiske ydelser i de to kommuner er ens. 
 
Såfremt ejer-kommunerne uden for budgetprocessen, ønsker ekstraordinære opgaver løst må den pågældende kommune tildele NSPV en ekstrabevilling eller i samarbejde med NSPV omprioritere den 
eksisterende bevilling.  
 
Meromkostninger i forhold til det oprindelige budget, der direkte kan henføres til en bestemt geografi, skal dækkes af den pågældende kommune. Omkostninger, der ikke kan henføres til en bestemt geografi 
dækkes i henhold til den vedtagne fordelingsnøgle. 
 
3.2 Den årlige budgetproces 
Som udgangspunkt arbejder NSPV efter en basisbeskrivelse for kvalitets- og serviceniveauet i de to kommuner. Basisbeskrivelsen etableres i løbet af 2015 og godkendes efterfølgende i de to kommuners 
byråd. Basisbeskrivelsen tager udgangspunkt i de to kommuners eksisterende serviceniveauer. NSPV omsætter kommunernes serviceniveauer til konkrete og målbare kvalitetskrav og udførelseskrav, som er 
NSPV’s arbejdsgrundlag. Formulering af de konkrete og målbare kvalitetskrav sker med input fra de to deltagerkommuner. 
 
I relation til pleje af udearealer på ejendomme, udarbejdes serviceaftaler af NSPV, således at den enkelte institution/ejendom har oplysninger om hvilken service, der løses. 
 
Hvert år i marts/april udarbejder NSPV i samarbejde med de to deltagerkommuner budgetforslag til eventuelle ændringer af serviceniveauet, som er beskrevet i basisbeskrivelsen. 
 
Konsekvenser for basisdriftsbudgettet af justeringer til serviceniveauet beregnes. Input til disse forslag kommer fra flere sider: Det kan være erfaringer fra det foregående år om behov for opretning. Det kan 
også være ønsker fra bestyrelsen eller kommunerne om at kende konsekvensen af et ønsket serviceløft eller en reduktion eller nye lovkrav. 
 
Denne proces følger kommunernes øvrige budgetprocesser, og der udarbejdes budget for det kommende budgetår og de 3 overslagsår. Et konkret årshjul for budgetprocessen udarbejdes og justeres, så det 
følger den enkelte kommunes proces. 
 
NSPVs forslag til ændringer eller tilpasninger i kommunernes serviceniveauer fremlægges for NSPV’s bestyrelse før det sendes til de to kommuner. Herefter indgår forslagene på lige fod med øvrige forslag i 
kommunerne. 
 
Deltagerkommunerne drøfter deres egne budgetmæssige rammer og meddeler på det grundlag ønsket serviceniveau og driftsbudget fastlagt i kommunen (seneste 15. oktober).  
 
NSPV’s endelige budget godkendes af bestyrelsen og deltagerkommunerne orienteres om det vedtagne budget. Herefter styrer NSPV sine aktiviteter efter det afsatte budget og den indgåede årsaftale efter 
de formelle rammer, som er sat for NPSV’ styring jf. afsnit 2. 
 
NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et 
begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer et én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune. De 
budgetter som overføres fra kommunerne til NSPV indgår som indtægt i NSPVs interne regnskab. 
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4 Opgavefordeling og samarbejde 
Samarbejdet baseres på et partnerskab mellem NSPV og de to deltagerkommuner, således at den samlede opgave løses bedst muligt. I nedenstående skema er rollerne for de to kommuner og NSPV anført i 
relation til de enkelte opgaver. 
 
Opgaverne jf. samarbejdsaftalens bilag 1 A udføres som udgangspunkt af fællesskabet (NSPV). Der kan dog være specialopgaver, som fællesskabet ikke er konkurrencedygtige på, eksempelvis grundet 
behov for særligt og dyrt materiel eller på grund af store spidsbelastninger, som medfører større kapacitetsbelastninger flere gange om året. Det kan også være opgaver, som kræver særlige kompetencer, 
som NSPV ikke besidder eller hvor det med det pågældende volumen ikke kan betale sig at besidde kompetencen. Derudover kan der strategisk være områder, som NSPV ønsker at konkurrenceudsætte 
grundet ønske om at benchmarke og professionalisere driften. I sådanne tilfælde foretager NSPV et udbud af opgaven til eksterne parter og styrer udførelsen efterfølgende. Udgangspunktet er, at NSPV 
køber udbudskompetencer i en af de deltagende kommuner frem for anvendelse af eksterne konsulenter.  
 
Opgaverne er dog mangeartet, og som supplement til den indgåede samarbejdsaftale og de formelle retningslinjer vil der kunne opstå konkrete situationer, hvor parterne kan have forskelligt syn på 
fordelingen af arbejdsopgaverne. Derfor er det i nedenstående skema søgt illustreret for forskellige typer af opgaver, hvordan de tre parter opfatter den formelle aftale så det lever op til intentionen bag NSPV 
og understøtter, hvordan vi kan underbygge visionen om at samarbejdet skal ske som et partnerskab.  Indholdet i de enkelte opgaver vil i de efterfølgende afsnit blive kommenteret. 
 
4.1 Drift og vedligehold 
Formålet med drift og vedligeholdelsen er at sikre opretholdelse af det enkelte anlægs tiltænkte brug og funktion, samt bevarelse af anlæggets kapitalværdi. Drift- og vedligeholdelsesopgaver omfatter de 
rutinemæssige tilbagevendende opgaver, som løbende udføres på de samme lokaliteter. Det er fx græsslåning, vintertjeneste, renhold, vandløbsvedligeholdelse osv. 
 
Udgangspunktet for udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne er en basisaftale og tilknyttet budget for de forskellige drifts- og vedligeholdelsesområder. 
Basisaftalen indeholder: 
•  Definition af de forskellige drifts- og vedligeholdelsesområder. 
•  Beskrivelse af områdernes kvalitets og serviceniveauer, formuleret som tilstands- og/eller udførelsesniveauer afhængigt af relevansen for det enkelte område. 
•  Øvrige overordnede krav til drift og vedligehold af det enkelte område. 
•  Tilhørende økonomi 
 
Den første basisaftale udarbejdes med udgangspunkt i de to kommuners eksisterende serviceniveauer, og forventes vedtaget i marts 2015. Serviceniveauer kan variere mellem de to kommuner, men hvor 
hensyn til effektiv udførelse berettiger til det, bør serviceniveauerne søges harmoniseret. I relation til pleje af udearealer på ejendomme, udarbejdes serviceaftaler af NSPV, således at den enkelte institution/
ejendom har oplysninger om hvilken service, der løses. Serviceaftalerne forpligtiger begge aftaleparter i relation til økonomi og aktivitet. 
 
4.2 Renoveringsopgaver 
Udgangspunktet for renoveringsarbejder er en tilstandsvurdering, og omfatter forbedring af den nuværende anlægsmasse. NSPV udfører tilstandsvurdering af de elementer som indgår i drift- og 
vedligeholdelsen. Tilstandsvurderingen udføres ved systematiske eftersyn og registreres i form af entydige, relevante 
indikatorer. Frekvensen for udførelse af tilstandsvurderinger aftales med kommunerne og kan variere fra område til område. Der skal tilstræbes en ensartet procedure i de to kommuner. På Naturområdet 
udføres tilstandsvurderingerne af kommunernes administration. På baggrund af tilstandsvurderingerne laver NSPV forslag til hvilke renoveringsarbejder der skal gennemføres. Forslaget koordineres med 
input fra kommunerne om kommunernes øvrige planlægning og sselskabernes prioritering af ledningsarbejder. NSPV og kommunerne aftaler i fællesskab hvilke konkrete arbejder, der skal gennemføres. Det 
aftales hvorvidt de enkelte renoveringsarbejder afregnes indenfor basisbudgettet eller på særskilte budgetter. 
 
Renoveringsopgaver kan også komme på tale som følge af ændrede behov f. eks. hvis der vedtages en ny cykelpolitik, ny skolestruktur mv. Sådanne ændringer vil ofte udløse en særskilt bevilling som skal 
anvendes til en målrette indsats over en kortere periode. Den form for renovering vil have karakter af projekter som typisk vil kunne håndteres som anlægsopgaver (i forenklet form) jf. punkt 6. De vil skulle 
indarbejdes i årsaftalen. 
 

Kilde: Bilag 2, Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV (2014).  



STRUENSEE & CO. 157

Stiftelsesdokumenter til §60-fællesskab. Styringsmodel og styringsprincipper for Nordsjællands 
Park og Vej (6/9) 

4.3 Anlægsopgaver 
Kommunernes administrationer varetager bygherrerollen på større anlægsopgaver som fx rundkørsler og andre store nyanlæg. NSPV kan varetage bygherrerollen på øvrige anlægsopgaver som fx cykelstier, 
mindre vejanlæg, belægningsarbejder på vejområdet og ved institutioner mm. Afhængig af valg af udbudsform og entrepriseform vil NSPV tillige kunne være totalentreprenør, hovedentreprenør eller 
fagentreprenør. Årets anlægsopgaver optages i årsaftalen, og det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvilke roller NSPV varetager. Tids- og økonomistyringen af anlægsopgaver følger samme principper som 
anvendes ved styring af eksterne entreprenører. Styringsmæssigt optræder NSPV som bygherre og evt. entreprenør og styrer selv sine eventuelle underentreprenører. Den overordnede anlægsstyring er en 
bygherreopgave og varetages efter de retningslinjer som fremgår af regnskabsinstrukserne. Anlægsprojekter vil typisk være finansieret via kommunernes anlægsbevillinger. De fleste anlægsopgaver vil blive 
vedtaget i forbindelse med budgettet og indgår i årsaftalen i det omfang de løses af NSPV. 
 
Planlægning og styring 
For anlægsopgaver, som løses af NSPV, gør følgende sig gældende: Når budgettet for anlægssagerne foreligger, igangsætter NSPV den konkrete planlægning af opgaverne inden for den afsatte økonomi og 
denne styres efter de styringsregler for anlægssager, der er aftalt. Er NSPV totalentreprenør, varetages projektering og styring også af NSPV. Retningslinjerne for denne styring vil fremgå af den fælles 
anlægsbog. 
•  Planlægningsgrundlaget sendes til ejerkommunerne til behandling og godkendelse i byrådet eller i rette udvalg efter en nærmere besluttet proces. 
•  Anlægssagerne planlægges, eventuelt med anvendelse af ekstern assistance. Den overordnede styringsopgave varetages af NPSV, således at kompetencer fastholdes. 
•  Opgaver, der indgår som anlægsprojekter i deltagerkommunerne økonomi registreres på særskilte projektregnskaber i NSPV. Den rekvirerende kommune dækker de faktisk medgåede udgifter med tillæg 

for overhead jf. de opstillede budgetter. 
•  Der skal udarbejdes en fælles anlægsbog for styring af anlægssager. 
•  Fakturering for nyanlægsopgaver jf. individuel betalingsplan. 

5 Opgaver der fortsat varetages af Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune 
Følgende opgaver varetages af de to kommuner. 
 
Samarbejde med NPSV: 
Kommunernes administrative funktion sikrer, at budgetter og bevillingsønsker forelægges relevante udvalg til tiden, samt at der udarbejdes relevante input til kommunernes budgetprocesser. Den 
administrative funktion modtager og rekvirerer oplæg og svar til politisk behandling indenfor de overdragede opgaver. Den administrative funktion varetager evt. borgerinddragende opgaver med støtte fra 
NSPV. 
 
Strategi- og Planlægningsopgaver: 
Formulering af overordnede politikker, strategier og visioner for områderne varetages i kommunerne. Det er også kommunerne, der varetager den overordnede naturplanlægning og kommune- og 
lokalplanlægning. 
 
Myndighedsopgaver: 
Med myndighedsopgaver menes opgaver, som kommunen jf. lovgivningen ikke kan overdrage til tredjemand. Det handler primært om opgaver, som er relateret til borgernes retsforhold. Rene 
myndighedsopgaver på vej- og naturområdet, som består i at regulere borgernes retsforhold, typisk i form af forbud, påbud og tilladelser, forbliver i kommunerne på linje med byggemyndigheden og 
myndighedsopgaver på forsyningsområdet. 
 
Bilag: 
1. Forslag til proces for etablering af styringsgrundlag 
2. Borgerhenvendelser. 
3. Årshjul mv. 
 

Kilde: Bilag 2, Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV (2014).  



STRUENSEE & CO. 158

Stiftelsesdokumenter til §60-fællesskab. Styringsmodel og styringsprincipper for Nordsjællands 
Park og Vej (7/9) 

Bilag 1: Forslag til proces for etablering af styringsgrundlag 
I det følgende er beskrevet processen for etablering af et konkret styringsgrundlag for NSPV efter principperne i dette notat. 
 
 

Kilde: Bilag 2, Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV (2014).  

Opgave Ansvarlig/tovholder 

Indhentning af data fra de to kommuner (tegninger, GIS, mængdefortegnelser, 
servicebeskrivelser) 

NSPV med input fra kommunerne 

Udarbejdelse af kvalitets- og udførelsesbeskrivelser med udgangspunkt i overordnede beskrivelser for 
park og vejopgaver 

NSPV (ansvarlig) i samarbejde med de to kommuner. 

Dialog med repræsentanter for skoler, daginstitutioner, idræt, plejecentre, 
specialinstitutioner mv. om serviceniveau 

NPSV 

Udarbejdelse af serviceaftaler for samarbejde med institutioner/skoler/ 
plejecentre kulturejendomme mv. og idræt 

NSPV 

Udarbejdelse af basisbudget med sammenhæng til basisbeskrivelse beskrevet i basisaftalen. NSPV (ansvarlig) i samarbejde med de to kommuner. 

Organisering i Kommunen i relation til selskabet. De to kommuner 

Fastlæggelse af kvalitetsstyringsprocesser og rapporteringer. NSPV (ansvarlig) i samarbejde med de to kommuner. 

Fastlæggelse af konkret årshjul for budget og styring af driftsopgaver NSPV (ansvarlig) i samarbejde med kommunerne 

Fastlægge faktureringsprocesser og detaljeringsniveau. 

Udarbejde anlægsbog og byggestyringsregler. 

Færdiggøre samarbejdsaftaler, udkast 1 NSPV 
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Bilag 2: Borgerhenvendelser  
 
Håndtering af borgerhenvendelser 
Alle henvendelser vedrørende NSPVs opgaver behandles, besvares og udføres af Nordsjællands Park og vej. Nordsjællands Park og vej skal kunne dokumentere henvendelser, deres type, emne og årsag. 
Nordsjællands Park og vej er underlagt forvaltningsloven, og skal overholde af forvaltningsregler vedr. svartider. 
 
Nordsjællands Park og vej modtager bl.a. henvendelser fra borgerne om: 
•  Skader, digitalt eller pr. telefon 
•  Klager over lokalt serviceniveau 
•  Henvendelser vedr. ønske til opgaveløsning mv. 
•  Vinterberedskab 
•  Ønsket pleje 
 
Opgaver, der ikke vedrører NSPVs ansvarsområde videresendes til kommunerne til besvarelse. 
 
Borgere kan ved inddatering på NSPV hjemmeside eller på kommunernes hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”, som bør indføres i begge kommuner. Disse henvendelser behandles ikke som 
personlige, og der gives ikke tilbagemelding på henvendelserne. Opgaverne prioriteres efter vigtighed, hvor personrisiko, trafiksikkerhed, risiko for forurening mv. prioriteres højest. 
 
Til tider modtager forvaltning, borgmester, direktion, centerchef eller andre politikere henvendelser direkte fra borgerne. I det omfang henvendelsen handler om opgaver inden for Nordsjællands Park og vejs 
ansvarsområde, bidrager Nordsjællands Park og vej til svar på henvendelsen. 
 

Kilde: Bilag 2, Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV (2014).  
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Kilde: Bilag 2, Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV (2014).  

Bilag 3: Årshjul mv.  
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