
Vejforum 2016 
Oplæg til indlæg 
 
Navn: Odense går nye veje 
 
Strategisk emne 
Udbud og proces 
 
Formål 
For at kunne lykkes med at skabe større samfundsværdi inden for det offentliges begrænsede 
økonomiske rammer, er det en nødvendighed for de offentlige driftsherrer løbende at innovere, 
samt tænke nye og mere effektive løsninger. Odense Kommune har i forbindelse med 2 udbud 
valgt at gå nye veje. I samarbejde med Sweco som teknisk rådgiver er der udviklet nye 
metoder/systemer til styring af kvalitet, kontrol og økonomi inden for vejområdets daglige drift, og i 
samarbejde med entreprenørerne er disse blevet implementeret i løsning af opgaverne.  
 
Omkring årsskiftet 2015/2016 gennemførte Odense Kommune udbud af vejtilsyn og udførelse af 
mindre vejarbejder – Vejtilsyn og i 2015 udbud af renholdelsen i hele kommunen (Renhold). 
 
Udbuddet for Vejtilsyn omfattede én entreprise, og vedrører udførelse af Vejtilsyn på de offentlige 
trafikarealer, dvs. veje, stier, fortove og pladser samt de private fællesveje med serviceaftale i 
Odense Kommune.  
 
Folketinget vedtog ny lov om offentlige veje (Lov 1520) som trådte i kraft 1. juli 2015. Den nye 
vejlov resulterede i et nyt udbud af Renhold i Odense kommune. Samtidig blev den økonomiske 
ramme for udførelse af renholdelse i Odense Kommune beskåret med 1 mio. kr., hvilket også var 
en motivation til at tænke nyt. Udbud af kontrakten for Renhold omfatter trafikarealerne i hele 
Odense Kommune, dvs. renhold af veje, stier, fortove, pladser, tømning af affaldsbeholdere i 
Centrum o.l. Som en del af begge kontrakter indgår tracking af opgave løsningerne. 
 
Fremgangsmåde 
Odense Kommune indleder med vision og mål for de to udbud og de erfaringer, som er indhøstet i 
perioden fra henholdsvis d. 1. maj 2016 og 1. januar 2016, hvor entreprenørerne startede. Sweco 
fortsætter indlægget med vores beskrivelse af løsning af opgaven med de nye tekniske værktøjer, 
som var nødvendige for at nå kommunens vision og mål med de to kontrakter. Sweco supplerer 
evt. med et par korte statements vedr. driftsudbud. Oplægget kan suppleres med erfaringerne fra 
de 2 udførende entreprenører. 
 
Vigtigste resultat 
Præsentation af, hvordan der kan tænkes nyt – gå nye veje – og dermed opnå større værdi ved at 
anvende nye digitale værktøjer og at samarbejde på nye måder i kontrakterne. 
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