
 
 
 
 
 
    

 Side 1

Skemaer over administrationens evaluering af vejområdets 
driftsentrepriser for perioden april 2014 til januar 2016.

 EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    Skilte og vejinventarSkilte og vejinventarSkilte og vejinventarSkilte og vejinventar

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

For mange opgaver i perioder
Entreprenør har skiftet leder flere 
gange
Underentreprenører løser 
opgaven
Særskilt fakturering af opgaver 
uden for entreprisen

Tillæg om dagbod
Mand der udføre opgaverne er 
lokal
Lokal kendskab
Det er de samme medarbejder 
der løser opgaverne
Der søges nye løsninger
Tip kommunen virker super med 
billeder

Godkende underentreprenør
Egen synlighed i hvilket 
underentreprenører der anvendes
Koordinering af rabatslåning med 
udskiftning af kantpæle

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    Tømning af vejbrøndeTømning af vejbrøndeTømning af vejbrøndeTømning af vejbrønde

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Entreprisen køre ikke optimalt
Planlægning af de faste 
tømninger
Løsning af ad hoc opgaver

Afregning
Udredning af større afløbssager

Kan vi købe ydelser hos eller via 
Gribvand
Lave rammeaftale for opgaver i 
2017 med lokale entreprenører
Skal vi udbyde tømning af 
vejbrønde sammen med 
reparation af vejbrønde

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    BrolægningBrolægningBrolægningBrolægning     

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Arbejdet udføres ikke til aftalte 
tider
Bøvl med priser og afregning
Træg proces
Affald og bortskaffelse af beton, 
asfalt skal helt væk ikke depot på 
Bomose Allé

Det udførte arbejder er i orden og 
ser pænt ud

Bedre brug af Tip kommunen
Færdigmelding med foto 
dokumentation skal være et krav
Evt. krav om bortskaffelse af 
affald
Overvej om reparation af brønde 
skal puljes

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    BroentrepriseBroentrepriseBroentrepriseBroentreprise

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Vejdirektoratet har meget lave 
priser på generaleftersyn. Andre 
rådgivere byder derfor ikke. VD er 
meget usikre i sine vurderinger

Godt samarbejder med 
enreprenøren
At entreprisen løses som 
rammeaftale

Snitflade til andre entrepriser skal 
revurderes
Der skal foretages ny 
generaleftersyn
Økonomiopdeling i forhold til drift  
og tilsyn

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    UkrudtsbekæmpelseUkrudtsbekæmpelseUkrudtsbekæmpelseUkrudtsbekæmpelse

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Brænding foretages for få gange 
pr. år, bør ændres til 6 til 8 gange

Snitflade mellem 
ukrudtsbkæmpelse og fejning er 

Valg af metode til politisk 
beslutning. Brug af selektiv 



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Afstandskrav ved brænding giver 
udfordringer
For få børstninger af bilogveje 
kun 1 gang pr. år.
Gl. bilogveje er i forfald og giver 
mere ukrudt

blevet bedre sprøjtning ønskes som forsøg

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    VejafmærkningVejafmærkningVejafmærkningVejafmærkning

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Flere hængepartier
Hajtænder
Termoplaststriber er glatte, 
særligt farligt på cykelstier

Godt samarbejde med ny 
entreprenør
De oplyser når afmærkning 
afviger fra vejreglerne

Bedre brug af Tip kommunen
Afklaring af datoer for 
vinterforanstaltningstillæg. Med i 
AAB?
Ønske om at entreprenøren 
udføre mere tilsyn / indmelder fejl
Entreprenøren skal selv tjekke 
oprindelig afmærkning. 
Det er  entreprenørens ansvar at 
efterleve vejreglerne. 
Der skal være mere dialog ved 
"uortodokse" forhold
Undersøge om anden 
afmærkning til cykelstier findes

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    AffaldAffaldAffaldAffald    ----    Tømning af skraldespande og opsamlingTømning af skraldespande og opsamlingTømning af skraldespande og opsamlingTømning af skraldespande og opsamling

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Tømning af skraldespande på 
strande om sommeren
Affald på selve stranden
Større event oprydning uden for 
eventsområdet
Affald i rabatter og rabatslåning
Affald på veje omkring 
genbrugsstationerne
Borgerne ønsker mere opsamling 
af affald på vejene

Ved behov sættes flere 
skraldespande op
Entreprenøren har indflydelse på 
opgaveløsningen, i forhold til 
justeringer i ferier og helligdage
Entreprenøren tilpasser selv 
arbejdet i forhold til event
Affald i rabatter og rabatslåning
Til kommunen
Afregning

Bedre tilpasning af 
affaldsbeholder størrelser
Eventplan skal inddrages i 
opgave løsningerne
Mere samarbejder med de 
frivillige "Ren Strand"
Afklare samarbejde med GIV
Bedre koordinering af 
rabatslåning

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    RabatgræsRabatgræsRabatgræsRabatgræs

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Slåning omkring skilte og inventar
Skilte påkøres
Slåning af rabatter bør tage 
kortere tid
Opsamling af affald før slåning
Skrænter fræses op

Entreprisen køre godt
Mængder er kendte
Vi har lave priser også på 
ekstraarbejdet

Pris og serviceniveau ønskes 
afstemt på politisk niveau
forslag om pulje til ekstraarbejder 
fordeles over flere entrepriser
Oprensning af grøfter skal 
indtænkes

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    TrafiktællingerTrafiktællingerTrafiktællingerTrafiktællinger

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Entreprenøren kan ikke selv 
kvalitetssikre
Mindre forbrug af budgettet

Kun grundlag for 
skolevejsvurderinger

Sikre ressourcer og viden til  
opgaven i vejteamet
Kvalitetssikring
Fokus på at følge 



 
 
 
 
 
    

 Side 3

trafikudviklingen og overordnet 
planlægning
Evt. totalentreprise med BEE / 
plan afd.

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    RabatreguleringRabatreguleringRabatreguleringRabatregulering

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Dårlig start
Smalle veje for mange huller i 
rabatten

Ønsker om erfaring
Mere specifik beskrivelse af 
udbudsmateriale og mængder
Faglig vurdering i 
udbudsmaterialet
Evt. anvendelse af mere 
græsarmering i sving og 
strækninger der er meget udsat.
Koordinering med brolægnings 
entreprisen

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise ::::    FejningFejningFejningFejning

Hvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikkeHvad virker ikke Hvad virkerHvad virkerHvad virkerHvad virker Hvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal skeHvad vil vi have skal ske

Fejning ved chikaner
Fejning af hjørner og kroge 
(manuel fejning) Specielt ved 
broer
Blade, græs mv. samler sig i 
lavninger. Koordinering med 
rabatslåning
Tilstoppede brønde med storm og 
vildsom regn
Fortove fejes ikke

God beskrivelse
Fejeruter køre ok
Intervaller er ok

Mere konkret beskrivelse af 
chikaner. Evt. særskilt entreprise
Tydeligere manuel post / 
beskrivelse
Større mængde fejeaffald til 
bortskaffelse


