
Det gode udbud kan blive bedre! 

 

Det gode udbud har mange ansigter, men at tilfredsstille alle er en stor opgave. 

Det gode udbud på vejområdet betinger jo at både bygherren, rådgiveren, den tilsynsførende og ikke 

mindst den bydende er enige om hvad tilbuddet skal indeholde. 

Det gode udbud indebærer også, at både udbudsloven og Byggevareforordningen bliver overholdt, 

samtidig med, at arbejdet afleveres med den ønskede kvalitet og uden for mange ekstraregninger. 

Det er meget oppe i tiden at afløse de tidligere meget detaljerede udbud med funktionsudbud. Denne 

transformation er svær, for hvordan bevarer vi kontrollen med kvaliteten og hvordan undgår vi at påføre de 

bydende en masse transaktionsomkostninger.  

Ser vi på baggrundsmaterialet for det gode udbud ”Udbudsforskrifterne”, så er mange af dem udarbejdet 

med henblik på en meget deltaljeret tilgang til udbuddene, men samtidig ikke rigtig stringente nok til at 

kunne håndtere det moderne udbud der respekterer både Byggevareforordningen og udbudsloven. Mange 

af udbudsforskrifterne virker som om de er skrevet af ingeniører til ingeniører og ikke som grundlag for 

konkrete udbudsmaterialer. 

Det vil også være på sin plads at stille spørgsmålet, er ”Vejregelarbejdet” (processen) i det hele taget gearet 

til at kunne håndtere vor tids hurtige ændringer med den omsiggribende digitalisering af både 3D 

projektering og digitalt styrede maskiner.  

”Det gode udbud” kan udarbejdes uden at gå på kompromis med transaktionsomkostninger og kvaliteten 

af arbejdet, hvis de internationale regler udnyttes optimalt. Det drejer sig ikke om at skrive danske regler 

for enhver pris, men at benytte standarderne og de europæiske regler til at formulere de danske krav. 

Denne ændring betyder jo også, at de ingeniører, der er faglig dygtige, skal tænke lidt anderledes når de 

skriver udbudsmateriale.  

For at skrive ”det gode udbud”, uden at gå på kompromis med Byggevareforordning, udbudslovgivning, 

kvalitet og formuleret i klart sprog, bør skriveren være sammensat som 60% ingeniør, 10% jurist, 10% 

økonom og 20 % journalist. 

Jens Gorm Rasmussen, Dansk Standard 

Pernille Nyegaard, Dansk Standard 

2017-05-23 

      


