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Hvad



Særlig kontekst –
Region Hovedstaden 2014

• Nyt kommunalpolitisk fokus 
• DONGs ejerskab af anlæg og monopol på drift
• Ønske om nye vilkår/tilbagekøb af anlæg
• Udskiftning til LED

• Udfordringer; 
• Begrænsede ressourcer og kompetencer
• Manglende overblik og indsigt i anlæg (Viden og data 

”udliciteret” til DONG)
• Få erfaringer med udbud af gadebelysning og få 

ressourcer til udbud
• Smart city – hvorfor noget?



Vejbelysningssamarbejdet i Hovedstadsregionen

• Brøndby kommune tog teten

• Organisering: Brøndby Kommune/Gate 21: projektleder 
og sparringspartner  

• Deltagere; Allerød, Brøndby, Fredensborg, Glostrup, 
Gentofte, Gladsaxe, Halsnæs, Helsingør, Herlev, 
Hillerød, Hørsholm, Ishøj, Rudersdal, Høje Taastrup, 
Gribskov og Vallensbæk. 

• Tid: Opstart april 2014 – slut. dec. 2016 

• Budget: 120.000 kr. pr. kommune



Hvorfor



En vejingeniørs dagligdag

Broer

Stier

TrafiksikkerhedSkilte

Støjkortlægning

Asfalt

Nyanlæg

Gadelys

Vedligeholdelse af veje

ParkeringOverkørsler

Vintertjeneste

GravetilladelseTrafikplanlægning

Sure borgere
Klager

Signaler

Umulige 
politikere

Besværlige chefer
De keder sig ikke………



SMART at arbejde sammen

• Fællesskabet og mulighed for sparring med kollegaer

• Opbygning af kompetencer i fællesskab

• Mere effektivitet og højere kvalitet i den kommunale sagsbehandling

• Øget forhandlingsstyrke

• Store besparelsespotentialer



Den økonomiske besparelse

Hele 
netværket
I alt (mio. kr.)

Gennemsnit 
pr. kommune 
(mio. kr.)

Engangsbesparelser
Reduktion i DONGs anlægspris 150 10
Besparelse tekniske/juridiske 
rådgivere 4 0,3
Årlige besparelser 
Drift og vedligehold 22* 1,5*
Anlæg 10-20% 10-20%

Investering: 1,5 mio. kr. !
* Vil være stigende



Gentofte - overtagelse og udbud 
juli 2016. Ny leverandør:  Eltel
Networks. Modernisering og 

styring overvejes

Fredensborg - overtagelse 1. juli 
2018. Tester styringsystemer og 
overvejer smart city løsninger 

Hillerød - overtagelse jan. 
2018. Overvejer situation 

med Verdo område ift. 
samlet udbud af drift

Halsnæs - overtog 1.6 2016. 
Verdo Aura er ny leverandør. 

Udfordring med data og 
dokumentation.

Ishøj: Forlængelse til 2020. 
Diskussion af stort 

renoveringsprojekt.

Høje-Taastrup – overtager 
2018. Diskuteres hvordan 

udbud skal udformes, 
totaludskiftning til LED 

overvejes 

Helsingør Forsyning overtager 
2018. Diskuteres hvordan udbud 
skal udformes, totaludskiftning til 
LED overvejes  

Vallensbæk – forbereder 
fortsat sag/genforhandler 

med DONG

Herlev - forlængelse til jan 
2019, stor 

renoveringsopgave udbudt 
og vundet af SEAS 

Rudersdal – forlængelse frem til 
dec. 2019. Overvejelser omkring 

udbud af større 
renoveringsprojekt.

Gladsaxe - overtagelse 1. jan 2020. 
Igangsat stort renoverings med 
DONG på Buddinge Hovedgade

Hørsholm - aftale fortsat ikke 
underskrevet udestående med 3. 
parter forhandlinger. Overtagelse 

2020.

Brøndby - Eltel Networks er ny 
leverandør + større renovering 
igangsættes dec.2016. Private 
fællesveje betaler renovering

Køb af anlæg fra DONG, 
Bravida: drift og service

Allerød – Forlig indgåetKontrakt 
opsagt pr. juli 2017. Udbud på vej

Forcerede og mere fair forhandlinger

Glostrup - overtagelse pr. 2021. Renovering igangsat med DONG



Hvordan



Opstart
- Deling af viden
- Etablering af 

fælles grundlag
- Etablering af 

projektstruktur

Afklaring
- Det juridiske og 

økonomiske  
grundlag

- Erfaringer fra 
andre danske 
kommuner

- Udredning af 
særlige emner

- Etc.

Forhandling på 
netværks-niveau 
ift. principper og 
fortolkning

Udbud

ERFA
Bilaterale 
forhandlinger 
Kommune vs. 
DONG

Udredning -
kommunale 
kontekst
- Beregning af 

værdier
- Gennemgang 

af kontrakter
- Afklaring af 

politisk 
mandat

P
ro

ce
s

V
æ

rk
tø

je
r Fælles projekt-

beskrivelse

Møder: 
- Forankring på 
direktør niveau
- Forankring på 
medarbejder-
niveau

- Notater/rapporter
- Nyhedsbreve
- Møder
- Individuel sparring

v. projektleder
- Involvering af 

teknisk og juridisk 
rådgivere

- Fælles metode for
- datagranskning
- Fælles feasibility

model
- Projektlederinput 

til kommunal 
sagsbehandling

- Paradigmer til 
politisk indstilling

- Input til 
kommunalbestyrel
sesmøder

- Åben telefon
- Møder
- Erfaringsudveksling 

kommuner 
imellem

- Nyhedsbreve

- Pilotforhandlinger
på vegne af 3 
kommuner,

- Bilaterale 
forhandlinger 
kommune vs. 
DONG m. sparring 
fra projektleder

- Bidrag fra juridisk 
og teknisk 
rådgivere

- Fælles input til 
udformning af og 
vilkår i nye 
kontrakter

- Fælles 
stillingtagen til ny 
DONG driftsaftale 

- Fælles 
udbudsparadigmer

- Erfaringsudveksling 
omkring 
udfordringer v. 
udbud

- Fælles udbud
- ERFA seminarer om 

udviklingstrends og 
tekniske emner 

- Socialt/kollegialt 
samvær og sparring





Vejbelysningsnetværket – identifikation af 
emner med samarbejdspotentiale:

• Smart City, 

• Lyskvalitet

• kontraktstyring

• Fjernaflæste elmålere, 

• Fælles udbud

• Nye udbudsregler 2016 + nye vejbelysningsmateriel, mv. 

• Private fællesveje og private lyspunkter, 

• Signalanlæg, 

• Energiafgiftssagen, 

• Fundraising, 

• Lynnedslag og transientbeskyttelse 

• Fotometriske målinger og kontrol, 

• Etc.


