
”UDBUD AF DRIFT, 
VEDLIGEHOLDELSE OG LEVERING
AF TRAFIKSIGNALER I AALBORG 

KOMMUNE”

Michael Thau
Aalborg Kommune

KVF Middelfart 2017



Aalborg Kommune Indbyggertal 210.316

Areal 1.137 km2

Kommunevej 1.936 km 

12,5 mio. m2 ~ 1.500 fodboldbaner

Kommune stier 598 km 

1,0 mio. m2 ~ 125 fodboldbaner

Fortove 954 km 

1,7 mio. m2 ~ 210 fodboldbaner

Pladser og gågader           71.400 m2

Rendestensbrønde 52.000 stk.

Afmærkning (striber) 2.300 km

Vejskilte 50.000 stk.

Gadebelysning 41.600 stk.

Broer og bygværker 460 stk.

Signalanlæg 122 stk.



Befolkningsprognose

Svarende til en tilvækst på 
27.922 borgere i perioden

Der er stor overensstemmelse mellem 
kommunens prognose 2016-2028 og 
prognosen fra Danmarks Statistik. 



• Kapaciteten i tunnelen er på ”kritisk trængsel” i november 2016

• Limfjordsbroen – kapacitetsgrænsen er nået for f.

• Vækst på 3,5% p.a. – vi forudsætter kun 2,2% pr. år

• Trafikken fortsat stigende, også på indfaldsvejene

• Godstransport på vejene er stigende

Krydsning Limfjorden
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Aalborg, byudvikling



Egnsplanvej, åbner ultimo 2017

Ca. 6 km lang



BRT løsning /+BUS
Forventes klar i 2020



Førerløs el-bus i Aalborg Ø, 2018



Nuværende budget og budgetbehov

Kapitalbevarelse og genopretning



Budget for signalanlæg:

Økonomisk efterslæb i 2015 
opgjort til ca. 19 mio. kr.

Budget forhøjet fra 
5,5 mio. kr. i 2015 til 
6,8 mio. kr. fra 2016 og frem

Pr. styreapparat svarende til:
44.000 kr. i 2015
56.000 kr. fra 2016



Signalregulerede kryds:

Antal kryds: 122 stk.

Antal styreapparater: 116 stk.

Type styreapparater:

ELC2/3:  43 stk.
EC1:       38 stk.
ITC2:      35 stk.



Driftsformer:



Udbuddet foretages efter følgende forventede tidsplan (hovedpunkter):

7. november 2016 Offentliggørelse af Udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale.

13. december 2016 Frist for modtagelse af spørgsmål fra tilbudsgivere.

20. december 2016 Frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar samt eventuelle 
rettelsesblade.

28. december Frist for offentliggørelse af Bygherrens eventuelle supplerende 
meddelelser.

3. januar 2017 Tilbudsfrist.

24. januar 2017 Underretning af tilbudsgivere om valg af entreprenør.

3. februar 2017 Stand-still periode ophører.

1. april 2017 Kontraktperiode starter.

Tidsplan for udbudsproces



1. Udbudsform: tjenesteydelse i offentligt udbud i henhold til 
Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 (EU-udbud)

2. Samlet udbud i 8 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse

3. Drift og vedligehold

4. Udskiftning af lanterner til LED, ca. 1700 stk.

5. Opgradering / udskiftning af styreapparater

6. Overgang til RSMP protokol i løbet af kontraktperioden

7. Signalovervågning og kommunikation indeholdt

8. Adaptiv signalstyring, pris ønskes

9. Energibesparelse ønskes

Krav og ønsker til signaludbud



Udbudsmaterialet



Kvalifikationskrav for bydende



Opgaven indeholder:

Hovedtilbud

4. Basisydelse kr.

5. Tilkøbsydelser kr.

Optionsydelser

6.1 Adaptiv signalstyring (Østre Alle) kr.

6.2 Programmeringsværktøj kr.

Samlet tilbudssum

Pris i alt for 8-års kontrakperiode (kr. eksl. moms), pos. 4. - 6. kr.

Energibesparelse

Beregnet besparelse i alt for 8-års kontrakperiode (fratrækkes) kr.

Oplysninger uden for tilbudspris

kr.

kr.

(Dato) (Stempel)

Undertegnede tilbyder at gennemføre entreprisen drift, vedligeholdelse og levering af trafiksignaler i Aalborg 
Kommune i henhold til Udbud, november 2016 (dateret den 7. november 2016) for nedestående sum og de i 
tilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

Genenmsnitlig enhedspris, jf.BUT afsnit 3.6, for opgradering af 
eksisterende styreapparat til den i SAB-SIGNAL beskrevne 
funktionalitet.

Genenmsnitlig enhedspris, jf.BUT afsnit 3.6, for udskiftning af 
eksisterende styreapparat til den i SAB-SIGNAL beskrevne 
funktionalitet.

Hovedtilbud:

Basisydelse:
* Drift og vedligehold, pris pr. måned i 96 måneder. Kontrol er 
beskrevet med tilstands- og kvalitetskrav.
* SRO system og kommunikation pr. måned i 96 måneder.
* RSMP i kommunikationen med anlæggene inkl. 
opgradering eller udskiftning af de tilsluttede anlægs 
styreapparater i løbet af kontraktperioden.

Tilkøbsydelser: 
* Enhedspriser for styreapparater til hhv. nyanlæg og 
udskiftning, forskellige bestykninger.
* Enhedspris for programmering og etablering af 

busprioritering i eksisterende anlæg.
* Enhedspriser for ydre signalmateriel og timesatser.

Optionsydelser:
* Adaptiv signalstyring, enhedspris for etablering i 8 anlæg
* Programmeringsværktøj: vi ønsker at kunne lave mindre 
programændringer selv.

Plan for energibesparelse:
* Dokumenteret energibesparelse ved f.eks. udskiftning af 
lanterner fra glødelamper til LED modregnes i tilbud.



Plan for opgradering, minimumskrav



Plan for implementering af elbesparelser

Ønske om elbesparelser:

Udskiftning af 1700 lanterner til LED
Udskiftning til energivenlige styreapparater
Natdæmpning af LED lyskilder

* Kræver stor investering af entreprenør

* Giver entreprenør store driftsbesparelser

* Som fradrag i tilbud udgiftsneutralt for AaK

* Fradrag som incitament for entreprenør

* Tillæg ved vurdering af kvalitative krav



Kvalitetskontrol og bod



Trafiksignalanlæg skal til stadighed opfylde nedenstående tilstandskrav. 
 
Styreskabe og andre skabe indeholdende styreudrustning el. lign. gælder: 

Skabe skal stå fast. 

Skabe skal være uden væsentlige skader og deformiteter. 

Låger skal lukke tæt, så beskyttelse mod berøring og vandindtrængning er intakt. 

Låse skal være tilgængelige. 

Låse og hængsler skal være smurt. 

Apparaterne skal fungere efter deres hensigt, specielt skal sikkerhedskontrollerne virke efter 
hensigten. 

Jordforbindelse og overspændingsbeskyttelse skal være i orden. 

Komponenter skal være fast monteret. 

Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og uden korrosion. 

Klemmenumre skal være intakte og korrekte. 

Ledninger skal være hele og mærket med anvendelse. 

Eventuel varme/ventilation skal fungere. 

 
For signalmaster og andre master samt i muligt omfang for afgreningskasser gælder: 

Master skal være i lod og stå fast. 

Galgemaster skal pege i korrekt retning. 

Master skal være uden væsentlige skader og deformiteter. 

Mastenumre skal være hele og synlige. 

Mastelem skal være korrekt monteret og slutte tæt, så beskyttelse mod berøring og 
vandindtrængning er intakt. 

Masteklemmerække skal være afdækket mod fugt. 

Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og uden korrosion. 

Klemmenumre skal være intakte og korrekte. 

Ledninger skal være hele og mærket med anvendelse. 
 
For signallanterner gælder: 

Lanterner, skygger og baggrundsplader skal være uden væsentlige skader og misfarvninger. 

Lanterner, skygger og baggrundsplader skal være ordentligt fastgjort. 

Forglas skal være rene og fri for mærkater m.v. 

Lanterners retning og hældning skal være korrekt. 

Lanterneenhedernes synlighed, lysstyrke og -farve skal opfylde de tekniske krav. 

Låger skal lukke tæt, så beskyttelse mod berøring og vandindtrængning er intakt. 

Forglas og optisk system i øvrigt skal sidde fast. 

Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og uden korrosion. 

Lanterners synlighed må ikke være hæmmet af beplantning, vejtavler m.v. Sådanne forhold - der er 
uden for entreprisen - meddeles bygherren. 

 

Tilstandskrav vedr. basisydelse
 
For variable tavler gælder: 

Variable tavler skal være uden væsentlige skader, deformiteter og misfarvninger. 

Variable tavler skal være ordentligt fastgjort. 

Tavlefronter skal være rene og fri for plakater m.v. 

Tavlernes retning og hældning skal være korrekt. 

Tavlernes synlighed, lysstyrke og -farver skal opfylde de tekniske krav. 

Låger skal lukke tæt, så beskyttelse mod berøring og vandindtrængning skal være intakt. 

Låse skal være tilgængelige, og låse og hængsler skal være smurt. 

Komponenter skal være fast monteret. 

Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og uden korrosion. 

Klemmenumre skal være intakte og korrekte. 

Ledninger skal være hele og mærket med anvendelse. 

Variable tavlers synlighed må ikke være hæmmet af beplantning, vejtavler m.v. Sådanne forhold - der 
er uden for entreprisen - meddeles bygherren. 

 
For fodgængertryk og andre trykknapdetektorer gælder: 
Fodgængertryk og deres kvitteringslys skal fungere korrekt. 
Fodgængertryk skal være uden væsentlige skader og misfarvninger. 
Beskyttelse mod berøring og vandindtrængning skal være intakt. 
Fodgængertryk skal være ordentligt fastgjort i korrekt position på masten. 
Skilt skal være læsbart. 
Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og uden korrosion. 

 
For lydsignaler gælder 

Lydsignaler skal fungere korrekt og lydstyrken være reguleret efter vejreglernes anvisninger. 

Eventuel trykknap skal fungere korrekt. 

Lydsignaler skal være uden væsentlige skader og misfarvninger. 

Lydsignaler skal være ordentligt fastgjort i korrekt position på masten. 

Beskyttelse mod berøring og vandindtrængning skal være intakt. 

Retningspil skal være korrekt og sidde fast med korrekt retning. 

Komponenter skal være fast monteret. 

Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og uden korrosion. 

 
For detektorer - placeret såvel i som over vejen - gælder: 

Detektorer skal fungere korrekt. 

Detektorer og detektorkabler skal være uden beskadigelser. 

Spoleledning må ikke være synlig. 

Detektorer over vejen skal være fastspændt og korrekt indstillet, justeret og rengjort. 

Beskyttelse mod berøring og vandindtrængning skal være intakt. 

Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og uden korrosion. 

Detekteringsområde skal være placeret korrekt i forhold til stoplinjer, vognbaner m.v. 

Følsomhed skal svare til den tilsigtede anvendelse. 

Der må ikke forekomme signaloverføring (cross-talk) mellem detektorer. 
 



MÅLSÆTNING OG KRAV 

Aalborg Kommunes målsætning og krav mht. håndtering af fejlmeddelelser og afhjælpning af 
fejl i signalanlæg og andre ITS-anlæg er beskrevet i det følgende. 

 
Generelt 

Overordnet er målsætningen, at:  

1. Anlæggene altid fungerer optimalt i såvel servicemæssig som sikkerhedsmæssig 
henseende. 

2. Afhjælpning af fejl og mangler, som har indflydelse på pkt. 1, iværksættes hurtigst 
muligt på alle tider af døgnet og afsluttes senest 2 timer efter anmeldelse af fejlen. 

3. Afhjælpning af fejl og mangler, der kun har lille indflydelse på trafikanternes 
serviceniveau, foretages senest inden for førstkommende arbejdsdag. 

4. Afhjælpning af fejl og mangler, der ikke har indflydelse på anlæggets funktion eller kun 
giver ulemper for entreprenøren og bygherren, foretages senest inden for 1 normal 
arbejdsuge. 

I tvivlstilfælde skal bygherrens eller politiets stillingtagen indhentes. 

 
Specifikt  

Mere detaljeret skal de i nedenstående Tabel 1 og 2 anførte tidsfrister for forskellige handlinger 
og fejltyper overholdes. De anførte tidsfrister er gældende fra det tidspunkt, hvor 
entreprenøren er blevet bekendt med pågældende fejl, enten ved anmeldelse fra kommunen 
eller tredjeperson, ved automatisk alarmering via e-mail, SMS, alarmoversigt på betjenings-pc 
eller ved eget tilsyn. 

I tabellerne angiver tal i parentes () frister i tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage. Tal i kantet 
parentes [] angiver frist for afslutning af aktivitet. Hvor der ikke eksplicit er anført andet, gælder 
fristen enhver dag, uanset hverdag, helligdag, ferie osv. 

Kvalitetskrav vedr. fejlafhjælpning:
FEJL PÅ STYREAPPARATER 

Driftsaktivitet Objekter Fejl Tidsfrister 

Generelt Anlæg Slukket 2 timer (1 time) 
[24 timer] 

Eftersyn og 
service Tidsfrister  I henhold til aftalt tidsplan 

Beredskab 
Telefonsupport  5 minutter 

Aktivering ved opkald Ventetid 10 minutter 

Afhjælpning 

Fjendtligt grønt Fejl 2 timer 

Detektorer, analyse af fejl 

Ødelagt 

1 arbejdsdag 

Detektorer, fejlrettelse 
Efter nærmere aftale, 
normalt 1 uge efter 
bestilling 

Detektorspoler 
Ingen registrering Efter nærmere aftale, 

normalt 1 uge efter 
bestilling Fast anmeldelse 

Signalprogrammer 
Fejl 2 timer [24 timer] 

Tidsstyring 

Omløbstid Manglende skift af 
styreprogrammer 2 timer [24 timer] 

Samordning 

Styreskab 

Skader / fejl 2 timer [24 timer] 

Moduler i styreskabsrack 

Overvågningsudstyr 

Kommunikationsudstyr 

Betjeningspanel 

Relæer 

Klemmerækker 

Programur 

Udgange 

Varmelegeme i styreskab 

Tabel 2: Reaktions- og afhjælpningsfrister for styreapparater. 

FEJL PÅ YDRE UDSTYR 

Driftsaktivitet Objekter Fejl Tidsfrister 

Generelt Anlæg Slukket 2 timer (1 time) 
[24 timer] 

Eftersyn og 
service Tidsfrister  I henhold til aftalt 

tidsplan 

Beredskab 
Telefonsupport  5 minutter 

Aktivering ved opkald Ventetid 10 minutter 

Afhjælpning 

Forebyggelse og 
afhjælpning 

Lanterner og 
variable tavler 

Beskadigelse 24 timer 

Drejet / ude af sigte 2 timer 

Mangler lange og 
almindelige skygger 

1 uge 

Utæthed i lanternehus  1 uge 

Standere 
Væltet / bøjet 2 timer 

Ude af lod 1 uge 

Fodgængertryk Fejlfunktion 24 timer 

Lydsignaler Fejlfunktion 24 timer 

Rengøring 

Lanterner og 
variable tavler 

Urenheder, overmaling, 
mærkater o.l. 1 uge  Fodgængertryk 

Lydsignaler 

Udskiftning af 
lyskilder 

Lanterner 

1 rød lampe overbrændt 1 arbejdsdag 

Flere røde lamper 
overbrændt 

2 timer 

Andre lamper overbrændt 1 arbejdsdag 

Fodgængertryk Kontrollampe overbrændt 1 uge 

Kontrol af 
arbejdsspænding 

Transformator defekt 1 arbejdsdag 

Tabel 1: Reaktions- og afhjælpningsfrister for ydre udstyr. 



Opgørelse af oppetidsindeks og bod
Oppetidsindeks og bod opgøres hvert kvartal

Målsætning for oppetidsindeks:

Der skal tilstræbes et oppetidsindeks på 99,0 % 
for den enkelte opgørelsesperiode. 

I det første år efter kontraktindgåelse accepteres 
et oppetidsindeks ned til 98,0 % og i det andet år 
ned til 98,5 % uden bod. 

Standardvægte for fejl og anlæg:

• Slukket anlæg / slukkede signaler 100 %
• Kommunikationsfejl 80 %
• Fejl på kritisk detektor / detektorlogik 50 %
• Fejl på ikke kritisk detektor/det. logik 20 %
• Fejl på kritisk lampe 80 %
• Fejl på ikke kritisk lampe 50 %
• Programfejl/synkroniseringsfejl/tidsfejl 100 %
• Fejl på SRO-system 100 %

Bod vedr. drifts- og vedligeholdelsesopgaven 
kan pr. kalenderår maksimalt udgøre 10 % af den 
årlige kontraktsum vedrørende basisydelsen. 



Bod: vægtning af kryds



Beregning af oppetidsindeks



Evaluering af tilbud, prismodeller



Prismodel baseret på omregningsbeløb

Evalueringsmodel skal oplyses iht. 
de nye udbudsregler.

Valg af vægtning:
Pris: 45 %
Kvalitative krav: 55%

Omregningsbeløb beregnes som 
gennemsnitspris af alle bydende 
delt med den højeste karakter = 8 

Ved kvalitative krav tildeles en 
karakter fra 0 til 8, hvor 0 gives for 
den bedst mulige opfyldelse af 
kriteriet, og 8 gives for dårlig men  
dog konditionsmæssig opfyldelse 
af kravet.



Tildeling af karakterer for kvalitative krav

Udsnit af karaktergivning.

I alt er opfyldelsen af 43 
kvalitative krav vurderet og 
beskrevet pr. bydende

Vægtning af kvalitative krav i %

1 Tilbudt opgaveløsning: 30 %

2 Tilbudt kvalitet: 10 %

3 Tilbudt driftssikkerhed og 
organisation: 10 %

4 Tilbudt miljøhensyn: 5 %



Beregning af evalueringsbeløb



Erfaringer

Udfordringer:

Lighedsprincippet, svært at stille de 
bydende lige
* Alle styreapparater fra en leverandør
* Fra start bundet til Omnia pga. 
kommunikationsprotokol, oplys pris

* Firmaspecifikke reservedele

Løsninger:

* Indhent reservedelspriser
* Overvågning evt. bygherreleverance
* Specifikke veldokumenterede krav




