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RESUMÉ 

 

 

Vejdirektoratet har for Hedensted Kommune har gennemført en række hovedeftersyn på vejnet i 

2018 og 2019. Disse hovedeftersynsdata er indført i Hedensted Kommunes vejforvaltningssy-

stem vejman.dk/belægningsoptimering. Denne rapport dækker kørebanebelægningerne i kom-

munen. 

 

DATAGRUNDLAGET 

 

Hovedeftersynet er foretaget på kørebanernes slidlag. Asfaltbelægningerne på stier og fortove er 

således ikke medtaget, og udgifter til vedligehold af disse er ikke medtaget i beregninger af bud-

getbehov. Det befæstede vejnet, som analyseres i denne rapport, består af ca. 964 km vej, som 

rummer ca. 5,1 mio. m2 belægning.  

 

De hovedeftersynsdata, som optimeringsarbejdet tager udgangspunkt i, danner et meget godt 

grundlag: Over 95 % af vejnettet kan betragtes som dækket af hovedeftersyn eller belægninger, 

som er under 3 år gamle. 

 

ASFALTSLIDLAGENE: TILSTAND OG UDVIKLING 

 

Overordnet set er asfaltslidlagene på nuværende tidspunkt i en god tilstand. Det gennemsnitlige 

skadespoint, som er udtryk for slidlagenes tilstand – jo lavere des bedre tilstand – ligger for He-

densted Kommune på 1,56 (værdi pr. ultimo 2019). Det er dog vigtigt at understrege, at dette tal 

blot er et gennemsnit for hele vejnettet, og at der kan være mange variationer mellem de enkelte 

strækninger.  Derudover er hovedeftersynet et visuelt eftersyn, hvor kun de visuelle skader i det 

øverste asfaltlag – slidlaget – registreres. Eventuelle bæreevneproblemer kan således godt være 

til stede på trods af et slidlag i god stand.  

 

For at give et mere detaljeret billede af vejnettets tilstand og udvikling har vi valgt at dele vejnettet 

op i 4 overordnede klasser: Trafikveje/Lokalveje i hhv. by og land. 

 

Hvis man vil bruge en generel strategi for udbedring af skader på vejnettet, skal der bruges et be-

løb, som overskrider det, der er til rådighed på reparationsbudgettet. Derfor er der blevet lavet en 

reparationsstrategi, som afspejler virkeligheden i kommunen og i højere grad lader skader ligge til 

senere reparation. 

 

Det er ved en række simuleringer vist, at der skal bruges i gennemsnit ca. 40 mio. kr./året, hvis 

der ønskes en generel forbedring til og fastholdelse af vejnettets tilstand på et højt kvalitetsni-

veau.  

 

Ønskes tilstanden af vejnettet at fastholdes på nuværende niveau, vil det kræve et gennemsnits-

ligt årligt budget på ca. 34 mio. kr. 

 
Det tredje scenarie er hvor trafikveje i by, samt lokalveje på land fastholdes på nuværende til-
standsniveau. Lokalveje i by forbedres til et højere tilstandsniveau Men samtidig bliver niveauet 
på Trafikveje på land lidt dårligere. Dette vil kræve et gennemsnitligt budget på ca. 32 mio. 
kr./året. 
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BAGGRUND 

Denne rapport er en opdatering af rapporten som Vejdirektoratet har udarbejdet for Hedensted 

Kommune i januar 2018 ” Vedligeholdelse af vejbelægninger i Hedensted Kommune 2018-2022”. 

Den opdaterede version af rapporten dækker perioden 2020-2024. 

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger i databaserne, samt oplysninger fremkommet ved 

hovedeftersyn, er der udført optimeringer i vejman.dk / belægningsoptimering, med henblik på 

fremstilling af forskellige budgetscenarier, og konsekvenserne på slidlagenes tilstandsudvikling.  

 

Vejdirektoratet anbefaler de danske kommuner, at der samlet laves hovedeftersyn på vejenes 

slidlag hvert 3 år med 1/3 af vejnettet hvert år med henblik på at sikre, at data omkring vejnettets 

tilstand er pålidelige. I Hedensted Kommune er ca. 95% af vejnettet dækket af data, som er min-

dre end 3 år gamle, hvilket sikrer et meget godt grundlag for optimeringerne.  

 

Siden det seneste rapport – fra januar 2018 – har Vejdirektoratet udført hovedeftersyn på vejene i 

Hedensted kommune på 1/3 af vejnettet i 2018 og 1/3 i 2019. Det er dette datagrundlag, som den 

nærværende rapport bygger på. 

 

Endvidere er aftalen med Vejdirektoratet stadig gældende for 2020, således at Vejdirektoratet ud-

fører hovedeftersyn på den sidste 1/3 af vejnettet i 2020. 

 

Figuren nedenfor viser årstallene for de hovedeftersyn, som er medtaget i vurderingerne i denne 

rapport. 

 

 

Figur 1 - Årstal for de hovedeftersyn, som indgår i disse beregninger 
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Formålet med denne rapport er at vurdere et budgetbehov baseret på gennemsnitslige skades-

pointsniveauer. Resultaterne er baseret på optimeringer, hvor der er for udvalgte strækninger er 

indsat krav om udlægning af slidlag et bestemt år (”tvangsløsninger”). Dette er på de strækninger 

der har en Kombi-belægning, og hvor man allerede nu ved, at der skal budgetteres med udlæg-

ning af slidlag.  
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1. VEJNETTET 

 

1.1. LÆNGDER OG AREALER AF BEFÆSTEDE VEJE  

 

Det analyserede vejnet i Hedensted Kommune består af 964 km vej, svarende til ca. 5,1 mio. m2 

belægning. Vejene er delt op i følgende vejklasser: 

 

Forkortelse Registrerede vejklasser i He-

densted Kommune  

Længde 

(km) 

Areal (m2) 

TGL Trafikvej, gennemfart land 107 824.211 

TFL Trafikvej, fordeling land 122 702.938 

TPB Trafikvej, primær by 3 27.531 

TSB Trafikvej, sekundær by 49 357.814 

LPL Lokalvej, primær land 517 2.198.186 

LSL Lokalvej, sekundær land 9 42.854 

LPB Lokalvej, primær by 95 615.347 

LSB Lokalvej, sekundær by 61 366.016 

I alt, Hedensted Kommune 964 km 5.139.064 

Tabel 1 - Oversigt over Hedensted Kommunes vejnet. Kilde: vejman.dk/belægningsoptimering. 

 

En opdeling i trafikveje/lokalveje i hhv. by og land giver følgende billede: 

 

 
Figur 2 – Længdefordeling i overordnede vejklasser 
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1.2. TILSTANDEN I DAG 

 

Hovedeftersynet er foretaget på asfaltbelægningerne på kørebanerne. Stierne og fortovene er så-

ledes ikke omfattet af hovedeftersynet eller resultaterne i denne rapport. 

 

Hovedeftersynet er et visuelt eftersyn, hvor de visuelle skader i det øverste asfaltlag – slidlaget – 

registreres. Dybereliggende skader i vejens bærelag kan således ikke registreres direkte, men 

registreringen muliggør en indirekte vurdering af eventuelle skader i bærelagene. 

 

På baggrund af de registrerede belægningsskader og deres alvorlighed og omfang beregner vej-

man.dk/belægningsoptimering et skadespoint på hver strækning. Jo mere skadet en vejstrækning 

er, des højere bliver skadespointet. Et nyt slidlag vil derfor have et skadespoint på 0, mens et 

slidlag med et skadespoint over 4 er i en kritisk tilstand og bør betyde at man overvejer enten en 

istandsættelse eller en reparation af vejen. Et skadespoint over 9 er udtryk for en nedslidt vejbe-

lægning. 

 

Der er en direkte relation mellem skadespointstallet og reparationsudgifterne til en given stræk-

ning. Når det er blevet valgt at udtrykke vejenes nuværende tilstand i skadespoint, hænger det 

sammen med, at skadepoint er en sammenlignelig størrelse.  

 

Der er ikke et specifikt niveau for, hvor på skalaen en kommune som Hedensted Kommune bør 

ligge. Det er en beslutning, der skal tages i det politiske system og den tekniske administration. 

Det er dog Vejdirektoratets generelle erfaring, at de fleste kommuner ligger på et gennemsnitligt 

skadespoint mellem 1 og 2 for deres samlede vejnet.  

 

 
Figur 3: Overblik over skadespointsniveauerne i Hedensted Kommune. Farverne afspejler de beregnede skadespoint 

uden fremskrivning (Bemærk at den gule farve (2-4) kan være lidt svær at se på kortet) 
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Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige skadespoint opgjort for de forskellige vejklasser: 

 

Forkortelse Registrerede vejklasser Gennemsnitsligt skadespoint 

(fremskrevet til ultimo 2019) 

Længde 

(km) 

TGL Trafikvej, gennemfart land 0,86 (0,70) 101 

TFL Trafikvej, fordeling land 1,28 (0,90) 122 

TPB Trafikvej, primær by 1,80 (1,32) 3 

TSB Trafikvej, sekundær by 1,28 (1,21) 51 

LPL Lokalvej, primær land 1,62 (1,72) 504 

LSL Lokalvej, sekundær land 4,36 (5,84) 7 

LPB Lokalvej, primær by 1,91 (1,85) 95 

LSB Lokalvej, sekundær by 2,51 (2,35) 55 

Tabel 3 - Gennemsnitsligt skadespoint på de forskellige vejklasser. Værdierne er fremskrevet, således at de giver til-

standsniveauet pr. ultimo 2019. 

 

For det samlede vejnet giver dette et gennemsnitligt skadespoint på 1,56. 

 

En opdeling i overordnede vejklasser (Trafikveje/Lokalveje – Land/By) giver følgende middelska-

despoint: 

 

Trafikveje på land Trafikveje i by 

1,06 (0,80) 
 

1,31 (1,22) 

Lokalveje på land Lokalveje i by 

1,66 (1,78) 
 

2,13 (2,03) 

Tabel 4 – Gennemsnitsligt skadespoint på de overordnede klasser (trafikveje/lokalveje i hhv. by/land) Værdierne er 

fremskrevet, således at de giver tilstandsniveauet pr. ultimo 2019 

Tallene i parentes er fra den forrige rapport ”Vedligeholdelse af vejbelægninger i Hedensted Kommune 2018-2022”. 
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2. UDVIKLING AF SLIDLAGENES TILSTAND 

Formålet med optimeringen er at prioritere belægningsarbejderne og vurdere udviklingen i veje-

nes tilstand over de næste fem år.  

 

Vejnettet er blevet delt op i 4 overordnede klasser: Trafikveje/lokalveje i hhv. by og land. Dette er 

for at få et differentieret kvalitetsniveau for de forskellige vejklasser. Det er ikke nødvendigt at de 

små lokalveje vedligeholdes til samme kvalitetsniveau som de større trafikveje med væsentlig 

mere trafik. 

 
Der beregnes på tre scenarier: Et der fastholder den nuværende gennemsnitslige tilstand og en 
hvor tilstanden hæves til et højere kvalitetsniveau. Fastholdelsen af tilstanden på det nuværende 
niveau kræver et samlet gennemsnitligt budget på ca. 34 mio. kr./året. Ønskes tilstandsniveauet 
forbedret til et højere kvalitetsniveau vil det kræve et gennemsnitsligt budget på ca. 40 mio. 
kr./året.  
Det tredje scenarie der beregnes på og vises i Figur 4a er hvor trafikveje i by, samt lokalveje på 
land fastholdes på nuværende tilstandsniveau. Lokalveje i by forbedres til et højere tilstandsni-
veau Men samtidig bliver niveauet på Trafikveje på land lidt dårligere. Denne model vil kræve et 
gennemsnitligt budget på ca. 32 mio. kr./året. 

 

Tabellen nedenfor viser det nuværende tilstandsniveau (skadespoint) og et indsatsforslag for de 

overordnede vejklasser.  

 

  
Trafikveje Land 

 
Trafikveje By 

 
Middelskades-

point 

Budget/år 

 

Middelska-

despoint 

Budget/år 

 

Højere  
kvalitetsniveau 

0,8 22,5 mio. kr. 1,0 4,7 mio. kr. 

Nuværende  
niveau 

1,06 20,9 mio. kr. 1,31 4,5 mio. kr. 

Lavere 
kvalitetsniveau 

1,2 16,7 mio. kr.  

  
Lokalveje Land 

 
Lokalveje By 

 
Middelskades-

point 

Budget/år Middelska-

despoint 

Budget/år 

Højere  
kvalitetsniveau 

1,2 7,2 mio. kr. 1,5 5,5 mio. kr. 

Nuværende 
niveau 

1,66 5,5 mio. kr. 2,13 3,7 mio. kr. 

Tabel 5 – Budgetoverblik på de overordnede vejklasser (trafikveje/lokalveje i hhv. by/land) 
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Disse beløb er gennemsnitslige årlige beløb, som er baseret på en 5 årig optimering, hvor belæg-
ningsoptimeringssystemet beregner den optimale løsning (den optimale løsning bruger forskellige 
budgetniveauer i løbet af perioden 2020-2024, og på baggrund af disse budgetter laves en simu-
lering med et fast gennemsnitsligt årligt budget). 
Graferne i afsnit 2.1. til 2.4 viser både den optimale løsning og simuleringen med et fast årligt be-
løb. Når resultaterne for de overordnede vejklasser bliver lagt sammen, får man følgende resultat: 

 

 Fastholdelse af nuværende niveau på Lokalveje Land og Trafikveje i by. Forbedring af 

niveauet på Lokalveje i by. Sænkning af niveauet på Trafikveje på land. 

 

 
 Figur 4a – Budgetoverblik 2020-2024: Fastholdelse af nuværende niveau på Lokalveje Land og Trafikveje i by. For-

bedring af niveauet på Lokalveje i by. Sænkning af niveauet på Trafikveje på land. 
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 Fastholdelse på nuværende niveau 

 

 

Figur 4b– Budgetoverblik 2020-2024: Fastholdelse på nuværende kvalitetsniveau 
 
 

 

 Forbedring til højere kvalitetsniveau 

 

 
Figur 4c – Budgetoverblik 2020-2024: Forbedring til et højt kvalitetsniveau 
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2.1. TRAFIKVEJE PÅ LAND 

 

Nuværende kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 1,06 
Forbedring til højere kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 0,80 

 

Figur 5: Overblik over skadespointsniveauerne på trafikveje på land. Farverne afspejler de beregnede skadespoint 

uden fremskrivning (Bemærk at den gule farve (2-4) kan være lidt svær at se på kortet) 

 
Den generelle tilstand på trafikveje på land kan betragtes som acceptabel, med et gennemsnits-
ligt skadespoint på 1,06 for 223 km veje. Der er sket en stigning i det gennemsnitlige skadespoin-
tet siden sidste rapport. 
Da disse veje har en høj trafikbelastning er det vigtigt, at kvalitetsniveauet ligger højt, både i gen-
nemsnit men også for de enkelte strækninger. Derfor er det vigtigt at skadespointet ikke stiger alt 
for meget, i de kommende år. 
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2.2. TRAFIKVEJE I BY 

 

Nuværende kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 1,31 
Forbedring til højere kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 1,00 

 
 

Figur 6: Overblik over skadespointsniveauerne på trafikveje i by. Farverne afspejler de beregnede skadespoint uden 
fremskrivning (Bemærk at den gule farve (2-4) kan være lidt svær at se på kortet) 
 
Trafikveje i by er i en god tilstand: Middelskadespoint på 1,31 for ca. 54 km veje.  
Ligesom trafikveje på land anbefales der, at skadespointet holdes så lavt som muligt i gennem-
snittet, men også for de enkelte strækninger. 
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2.3. LOKALVEJE PÅ LAND 

 

Nuværende kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 1,66 
Forbedring til højere kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 1,20 

 

Figur 7: Overblik over skadespointsniveauerne på lokalveje på land. Farverne afspejler de beregnede skadespoint 

uden fremskrivning (Bemærk at den gule farve (2-4) kan være lidt svær at se på kortet) 
 
Den generelle tilstand på lokalveje på land kan ses som god for denne type veje, med et middel-
skadespoint på under 2 (1,66) for ca. 511 km veje. Det foreslås derfor, at tilstanden fastholdes på 
det nuværende niveau.  
Det er endvidere også lykkes at få nedbragt skadespointet en lille smule, siden sidste rapport, for 
denne type af veje. 
 
Belægningsoptimeringsprogrammet beregner ikke forstærkningsløsninger på lokalveje. Der skal 
derfor tillægges et beløb til forstærkning udover det beløb programmet kommer frem til. 
Det anbefales at forvaltningen afsætter årligt 1,5 mio. kr. til forstærkning på lokal veje på land. 
 
Fastholdelse af det nuværende kvalitetsniveau vil kræve et gennemsnitsligt beløb på ca. 5,5 mio. 
kr./året. 
 
For ca. 3/4 del af arealerne (77 %) ligger skadespointet på et godt niveau under 2, mens ca. 6 % 
af arealerne ligger på et kritisk (skadespoint over 4 eller uacceptabelt niveau (skadespoint over 9) 
og kræver behandling. 
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2.4. LOKALVEJE I BY 

 

 

Nuværende kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 2,13 
Forbedring til højere kvalitetsniveau:  Middelskadespoint = 1,50 

 

Figur 8: Overblik over skadespointsniveauerne på lokalveje på land. Farverne afspejler de beregnede skadespoint 
uden fremskrivning (Bemærk at den gule farve (2-4) kan være lidt svær at se på kortet) 
 
Middelskadespointet for lokalveje i by vurderes som lidt højt i forhold til denne type veje (Middel-
skadespoint = 2,13 for ca. 151 km vej). Middelskadespointet er steget lidt i forhold til den seneste 
rapport fra 2018. 
Forvaltningens anbefaling er at forbedre tilstandsniveauet til et middelskadespoint på 1,5. 
 
Mens det vil kræve 4,0 mio. kr./året til at fastholde den nuværende tilstand, vil det kræve 6,0 
mio./året for at forbedre tilstanden til et højere kvalitetsniveau. 
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3. KONKLUSION 

 
Optimeringerne udført i afsnit 2.1. til 2.4. viser, at Hedensted Kommunes vejnet samlet set er i 
god stand. De hovedeftersynsdata, som danner grundlaget for beregningerne er derudover i god 
kvalitet (over 95 % af vejnettet dækket af hovedeftersyn eller slidlag, som er under 3 år gamle). 
 
En opdeling i overordnede klasser viser, at trafikveje på land og by, samt lokalveje på land ligger 
på et acceptabelt tilstandsniveau, mens lokalveje i by er på et mindre acceptabelt niveau og kan 
forbedres. 
 
På baggrund af de udførte beregninger kan følgende scenarier foreslås: 
 

Scenarie Detaljer Gennemsnitsligt 
budget i perioden 
2020-2024 

1 - Fastholdelse af det 
samlede vejnet på nu-
værende tilstandsni-
veau 
 

Trafikveje på land og by, samt lokalveje på land 
fastholdes på nuværende tilstandsniveau. Lokal-
veje i by fastholdes på et acceptabelt niveau (om-
kring 2,0).  
 

Ca. 34 mio. kr./år 

2 - Forbedring af lo-
kalveje i by. Trafikveje 
by og lokalveje land 
fastholdes på nuvæ-
rende niveau. Men tra-
fikveje på land sæn-
kes lidt. 

Trafikveje i by, samt lokalveje på land fastholdes 
på nuværende tilstandsniveau. Lokalveje i by for-
bedres til et højere tilstandsniveau (middelskades-
point på 1,5). Men samtidig bliver niveauet på Tra-
fikveje på land lidt dårligere (middelskadespoint på 
1,2) 

Ca. 32 mio. kr./år 

3 - Forbedring af det 
samlede vejnet til et 
højere tilstandsniveau 

Tilstandsniveauet på trafikveje forbedres således 
at middelskadespointet ligger på 1 eller under. Lo-
kalveje i by forbedres (middelskadespoint 1,5). Lo-
kalveje på land fastholdes på nuværende niveau, 
som allerede er godt (skadespoint under 2). 

Ca. 40 mio. kr./år 

 

 
Vores anbefaling vil være at sænke lidt på kvaliteten af trafikvejene på land. Fastholde tilstanden 
på trafikvejene i by, og lokalveje på land, samt forbedre tilstanden for lokalveje i by (scenarie 2). 
 
 
 


