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   Mio. kr 
UFT Vedligehold af kommu-

nens ejendomsportefølje 
Til kommunens ejendomsportefølje på ca. 180.000 m2 anbefales som mini-
mum afsat 12 mio. kr/år til vedligehold af klimaskærm og tekniske og tekni-
ske installationer. Der har de sidste 2 år kun været afsat 6 mio. kr/år, der 
udsættes derfor hvert år en række nødvendige renoveringer og udskiftninger 
af ex. tag, vinduer, fyringsanlæg og ventilationsanlæg. Ved at udskyde disse 
arbejder over en længere årrække er risiko for større følgeskader stor lige-
som kapitalværdien forringes væsentligt.   

6 

UFT Lovpligtig energimærk-
ning af kommunale byg-
ninger  

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig. Formålet er at synliggø-
re energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi. Of-
fentlige bygninger er de, som ejes eller bruges af offentlige institutioner. 
Tidligere energimærkninger af ca. 155.000 m2 af kommunens bygninger er 
udløbet efter 2016 og er derfor ikke lovpligtigt mærkede mere, den resteren-
de bygningsmasse er aldrig energimærket. 
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UFT Vandløbsregulativer Alle vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Hedensted Kommune er mere 
end 10 gamle. Et vandløbsregulativ skal revideres, hvis det er over 10 år. 
Der forestår således en større opgave for Hedensted Kommune. Et regulativ 
udsiger hvorledes vandløbet skal vedligeholdes og er på den måde en form 
for kontrakt, som den enkelte lodsejer har med Hedensted Kommune vedr. 
vedligeholdelsen af vandløbet. Arbejdet med de gamle regulativer tager i dag 
relativ lang tid, der er ofte modstridende interesser og oplysninger der skal 
afvejes. Med henblik på at optimere arbejdet med regulativerne, både af 
hensyn til lodsejerne, men også Administrationen, ønskes der bevilliget res-
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sourcer til regulativarbejdet. Der skal arbejdes med opmåling, udarbejdelse 
af regulativer og øget tilgængelighed af regulativerne ved offentliggørelse på 
Hedensted Kommunes hjemmeside. 

UFT Højvandssikring til 1,80 i 
Juelsminde 

Der er i forslag til risikostyringsplan i 2015 en hensigt om at sikre Juelsmin-
des grundlæggende funktioner hurtigst og billigst muligt. Et nivellement viser 
at der ved at lave en række mindre terrænhævninger en række steder i Ju-
elsminde kan byen sikres mod skader ved forhøjet vandstand op til 1,80 m. 
Projektet omfatter hævede flader i krydsende Odelsgade- Havnen og Havne-
gade – Strandvejen, herudover skal der laves mindre arbejder 2 yderligere 
steder samt mindre terrænreguleringer 4 steder. 

0,550 

UFT Vejvedligeholdelse  En vigtig forudsætning for at opretholde en velfungerende infrastruktur er at 
der udover vedligeholdelse af asfaltbelægningerne løbende investeres i en 
modernisering af vejnettet således at det lever op til udviklingen i trafikmøn-
strene og tilpasninger af vejnettet til det aktuelle og fremtidige behov. 
Et vedligeholdelsesbudget på 25 mio. kr. vil over en årrække give mulighed 
for at tage fat på nogle af disse opgaver 

15 

UFT Fortove Kommunens fortove er kun nødtørftigt vedligeholdt i mange år. Deres til-
stand er mange steder i en meget dårlig stand og kommunes borgere hen-
vender sig i stigende grad med ønsker om at dem renoveret. Der foreslås en 
flerårig pulje til kortlægning, prioritering og opstart på renovering.  

2 

UFT Trafiksikkerhedsprojekter Det vurderes at der i gennemsnit skal investeres ca. 3,0 mio. kr./år for at 
opnå den målsatte reduktion i personskader på 50 % ved trafikuheld på 
kommunevejene i Hedensted Kommune frem til 2020 som forudsat i trafik-
sikkerhedsplanen. Dette er baseret på tiltag fra den dynamiske bruttoliste, 
kampagneaktiviteter og øvrige aktiviteter med virkemidler under de enkelte 
fokusområder i planen. 

3 

UFT Anlæg af rundkørsel ved 
Ll. Dalbyvej og vejudvi-
delse af Ll. Dalbyvej til 
6,5 m. 

Med etableringen af Børnehuset Lille Dalby og den forsatte udbygning med 
nye boligområder langs Dalbyvej er trafikken i krydset Lille Dalbyvej, Con-
stantiavej og Dalbyvej steget betragteligt. 
Krydset er ikke bygget til trafikbelastningen og er tillige nemt at overse, når 
man kommer kørende. Endvidere er Ll. Dalbyvej ikke udbygget til den sti-
gende trafik på strækningen. 
 

6,5 

UFT Renovering af vejbroer Vejbroerne i kommunen er vitale for en velfungerende infrastruktur, og de er 
samtidig meget dyre at anlægge eller reparere, hvis de går i forfald. Broerne 
har en generelt god standard, og ved en prioriteret indsats med 1,5 mio. 
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kr/år i de næste 3 år kan tilstanden løftes til over landsgennemsnittet og 
fremadrettet give en billigere og mere jævn vedligeholdelse. 

UFT Renovering af Horsens-
vej/Østerbrogade i He-
densted 

Projektstrækningen afgrænses i syd af rundkørslen ved Haralds Pl. og Bred-
gade og i nord af T-krydset ved Hovedvejen. Strækningen er et hovedstrøg i 
Hedensted og meget nedslidt. Der er lavet et projektforslag der gennemre-
noverer strækningen med nye fortove, cykelsti, beplantning og kørebane, 
samtidig håndteres regnvandet fra vejafvandingen lokalt og aflaster en hårdt 
belastet regnvandsafledning i Hedensted.  
Hedensted spildevand har planlagt at foretage samtidig renovering af kloak-
anlæggene i området ligesom øvrige ledningsejere på strækningen vil reno-
vere deres ledninger. Projekt er overslagmæssigt vurderet til 14 mio. kr. 
heraf vil en mindre del formentlig kunne medfinansieres af ledningsejerne. 
Projektet kan gennemføres over 2 år. 
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UFT Pulje til byggemodning af 
bolig- og erhvervsområ-
der 

 5,0 

UFT Færdiggørelse af eksiste-
rende byggemodninger 

 2,0 

    
 


