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Bilag 8  

 

Vejenes tilstand i 2018 – kørebaner, cykel-

stier, fortove, afvanding, samt broer og byg-

værker 

I budgetforliget vedrørende Budget 2015 vedtog Byrådet, 

at der i 2018 skulle foretages en opdatering af vurderin-

gerne i vejanalysen 2014, da de var behæftet med en vis 

usikkerhed.  

 

Det fremgår af den nye analyse, at tilstanden på veje og 

cykelstier er forbedret siden 2014. For fortove er det svært 

at sige, om der har været en reel gennemsnitlig forbed-

ring, men det er tydeligt, at færre fortove i dag har et uac-

ceptabelt niveau. For broer og bygværker er der sket en 

lille forringelse af broernes tilstand. Analysen konkluderer, 

at det fremtidige budgetbehov er 12 mio. kr. højere end 

det nuværende budget, såfremt Teknik og Miljøs målsæt-

ninger for vejenes tilstand skal indfries. Det er 5 mio. kr. 

mindre end vurderingen i analysen fra 2014. 

 

Der er i analyserapporten skitseret to modeller til håndte-

ring af dette efterslæb: 

1. Udvidet tidshorisont for indhentning af efterslæb. 

I denne model håndteres efterslæbet ved at udvide 

tidshorisonten udover de 10 år i analysen samt ind-

regne den økonomi, som den kommende harmoni-

sering af vejene medfører. Harmoniseringen af veje 

forventes at give et positivt bidrag til vejdriften fra 

2022 på omkring 1 mio. kr. og løbende stige til ca. 

10 mio. kr. efter 2037. Derudover vil der være be-

hov for en omprioritering af budget og ressourcer 

fra andre elementer i analysen. De mest oplagte 
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elementer er på cykelstier og fortove, hvor niveauet 

lige nu ligger over den gennemsnitlige anbefaling fra 

SAMKOM. 

 

2. Budgettilførsel i overensstemmelse med de i analy-

sen opgjorte behov på 10-års sigt. Budgettilførslen 

på de 12 mio. kr. pr. år aftrappes svarende til pro-

venuet fra harmoniseringen. 

 

Budgetmæssige udfordringer for vejdriften 

Uafhængigt af de i vejanalysen opgjorte budgetter og for-

brugstal er der en række reduktioner, der enten allerede 

er besluttet af Byrådet eller er på vej mod byrådsbeslut-

ning. Teknik og Miljø oplyser, at gældsafvikling for vinter-

tjenesten, der efter planen skulle gennemføres i 2019, nu 

forventes gennemført i 2018. Derfor vil den påvirke de 

øvrige områder i sektoren i år frem for næste år.  

 

For de fremadrettede reduktioner er der både tale om op-

læg fra Teknik og Miljø til spareforslag i Budget 2019, et 

ikke retvisende budget for p-området og Regeringens og 

Dansk Folkepartis parkeringsindgreb. De to sidstnævnte 

forhold er beskrevet i bilag 11 til budgetindstillingen. 

 

Medmindre Byrådet tager en anden beslutning opsumme-

rer nedenstående justeringerne af sektor 2.30 vejdrift. 

 

1.000 kr.   (2019-priser) 2019 2020 2021 2022 

Driftsreduktioner, MTM-
spareforslag, Budget 2019*  

4.257 3.698 3.708 3.900 

KB-reduktioner, MTM-
spareforslag, Budget 2019* **  

3.064 2.901 2.727 2.499 

Statsligt indgreb ift. parke-
ringsindtægter 

7.700 7.700 7.700 7.700 

Ikke retvisende budget for p-
området 

5.000 5.000 5.000 5.000 

I alt 20.021 19.299 19.135 19.099 
*Samlet budget for Vejdrift og KB’er: 137 mio. kr. Samlet besparelse 
for de to forslag i % (2019): 4,6 % 
**De foreslåede reduktioner på KB’er der berører vejområdet er større. 
Teknik og Miljø har oplyst, hvilke reduktioner der påvirker vejvedlige-
hold direkte og hvilke der omhandler anlægs- og ombygningsaktivite-

ter, der ikke nødvendigvis påvirker vejdriften. Sidstnævnte indgår ikke i 
ovenstående opgørelse. 


