
Velkommen til 
Det gode Udbud

Vejforum
Torsdag den 9. december kl. 10.00-11.30



Det gode Udbud – 3 temaer

Udbudsmaterialet
- det bedste indhold set fra bygherren og entreprenøren

Det juridiske aspekt
- hvilke tanker skal man gøre sig inden et udbud

Afmærkning

- kan afmærkning prissættes separat



Det gode Udbud - formål

Dialogbaseret session

Vidensdeling

Lære af hinandens erfaringer

Inspirere til et godt samarbejde mellem parterne

Ingen endelig løsning



Paneldeltagere:
Lise Gansted-Mortensen

Ålborg Kommune, Trafik og vej
Civilingeniør, Ph.D., projektleder for infrastrukturkapitalbevarelse

Erfaring med udbud siden år 2000, diverse udbud samt drifts- og vedligeholdelsesopgaver

Jan Levring

Gribskov Kommune, Trafik og vej
Praktisk baggrund i bygge-anlægsbranchen, med beskæftigelse indenfor bygge-anlæg i forskellige virksomheder. 

Har undervist i byg- og anlæg på voksenuddannelserne under AMU regi.

De seneste 19 år arbejdet i kommunal regi, og har en bred vifte af administrative opgaver inden for drift og 
administration af vejområdet, herunder udbud og kontraktstyring.



Paneldeltagere:

Thomas Knudsen

Peab Asfalt A/S / Salgschef - Sjælland
Diplomingeniør fra DTU år 2000

Tidligere ansat: Skanska Forsyningsledninger i 3 år og Skanska Asfalt i 11 år som salgs- og projektleder.

Lemminkäinen/YIT/PEAB asfalt: 8 år – 4 år som entreprisechef og 4 år som salgschef.

Brian Henriksen
Niras / Seniorrådgiver
Civilingeniør fra DTU år 1994

Tidligere ansat: Sweco, Cowi, Dynatest, Vejdirektoratet, Helsingør Kommune, Hans Tørsleff 
Management Systems

Arbejder i dag med: Udbudsmateriale, belægningsevaluering, teknisk rådgivning, drift og 
vedligeholdelse, datahåndtering og projektledelse



Paneldeltagere:

Marie Løvbjerg

Senioradvokat hos Horten Advokatpartnerselskab
Marie har gennem mange år ydet juridisk rådgivning og er specialiseret inden for konkurrenceret og
statsstøtteret.



Det juridiske aspekt
-hvilke tanker skal man gøre sig inden et udbud

Det gode Udbud



Det gode Udbud

Udbudsmaterialet
- det bedste indhold set fra bygherren og entreprenøren



Det gode Udbud

Afmærkning

- Kan afmærkning prissættes separat



TAK!

Ønske om deltagelse i workshop, 
udfyld venligst blanket


