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Vedligeholdelse af ANLÆG 
 

Udvalget for Teknik 
 

 

Formål: 
(begrundelser for projektet i relation til ”Strategi 2016”) 

Vedligeholdelse af kommunevejene 

At sikre en god standard i vedligeholdelse de kommunale veje der opfylder brugernes behov 

og sikrer at de store værdier der er bundet i disse udvikles og fastholdes i takt med udviklin-

gen i krav til brug og færdselsmønstre. 

 

 

 

Indhold: 

Vejdirektoratet har for Hedensted Kommune udarbejdet rapporten "Vedligeholdelse af vejbe-
lægninger i Hedensted Kommune 2014-2018".  

Rapporten giver en detaljeret status på kommunens 960 km asfalterede kommuneveje, der 

rummer ca. 5 mio. m2 belægning. Rapporten er baseret på data der er højst 3 år gamle og 

giver derved for første gang en detaljeret viden om vejenes tilstand.  

På baggrund af tilstandsdata foreslår rapporten en række mulige scenarier for vedligeholdel-
sen og budgetbehov i perioden 2014-2018. 

For at give størst muligt overblik er vejenes tilstand opdelt på fire vejklasser: 

Trafikveje by, Trafikveje land, Lokalveje by og Lokalveje land med følgende fordeling: 

 

I rapporten anbefales at det for at fastholde det samlede vejnets nuværende tilstandsniveau 

afsættes et årligt budget på ca. 25 mio. kr/år. Udvalget for Teknik drøftede rapporten på sit 
møde d. 4. marts 2013. 

En vigtig forudsætning for at opretholde en velfungerende infrastruktur er at der udover ved-

ligeholdelse af asfaltbelægningerne løbende investeres i en modernisering af vejnettet således 

at det lever op til udviklingen i trafikmønstrene 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: 

Modernisering af vejnettet 

En stor andel af kommunens veje er meget smalle, det betyder at der på de mere trafikerede 

af disse, bliver rabatterne brugt til at trække ud i når to modkørende møder hinanden. Det gi-
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ver stort slid med afbrækkede asfaltkanter og vedligehold af rabatterne. 

 

På disse veje er der endvidere mange uoverskuelige vejsving der af hensyn til trafiksikkerhed 

og fremkommelighed bør udrettes eller sideudvides. 

 

En stor del af kommunevejene er ikke udmatrikulerede, ca. 30 km veje af større betydning og 

100-150 km mindre kommuneveje. Det betyder at de i princippet stadig ligger på de tilgræn-

sende ejeres grund. For at gennemføre sideudvidelser eller udretning af sving på disse er det 

nødvendigt udskille vejene først for at kunne tilkøbe den nødvendige jord til projekterne. 

 

I forbindelse med planlagt vedligehold af asfalt på disse veje er det hensigtsmæssigt løbende 

at foretage den skitserede opgradering vejene. 

 

En veludbygget vejforbindelse mellem Hornsyld og Hedensted 

Vejforbindelsen mellem Hornsyld og Hedensted består af smalle og uoverskuelige veje som 

ovenstående. Fra erhvervsliv og lokalråd i området påpeges at der er et stigende behov for en 

veludbygget vejforbindelse mellem de 2 byer. For at opgradere vejforbindelsen skal vejene 

udskilles og en række sving rettes ud lige der skal lave vejudvidelser på store dele af stræk-

ningen. 

 

Renovering af hovedstrøgende i Hedensted og Tørring 

Horsensvej i Hedensted og Bredgade i Tørring er nedslidte og trænger til en gennemgribende 

renovering af asfalt og fortove. Det indebærer et større forarbejde med ledningsejere, hand-

lende og øvrige interessenter, da meget af ledningsnettet også er nedslidt og store dele skal 

renoveres ved samme lejlighed. Gadernes funktioner og udtryk kan tages op sammen med 

handlende og øvrige interessenter for at skabe et indbydende og fremtidssikret bymiljø. Pro-

jekterne kan gennemføres over en 1-3 årig periode for 4-6 mio. kr. 

 

 

 

Forslag til driftsbudget: 
(i 1.000 kr.) 

 

25.000 pr. år 

 
Bemærkninger:  

Det nuværende budget er på 9.000. 

 

Overslag over afledt drift: 
(projektets konkrete driftsudgifter samt konsekvenser i forhold til nuværende driftsudgifter, i 1.000 kr.) 

 
               År 1                                                År 2                            Efterfølgende år 

   

 
Uddybende bemærkninger: 

 

Tidshorisont: 
(projektets tidsmæssige udstrækning) 
 

Udvalgets prioritering 
(angiv projektets rang; ex: 7/9 = nr. 7 ud af 9 projekter)  
 

          /     

Eventuelle bemærkninger fra Teknik & Miljø: 
(Tekniske forhold, planforhold o.l.) 
 

 

Eventuelle uddybende bemærkninger vedr. renoveringsprojekter: 
(f.eks. Arbejdstilsyn, værditab o.l.) 
 

Bemærkninger i øvrigt: 
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(f.eks. vedr. øvrige myndigheder, interessenter osv.) 

 

 

 


