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Resume 

 

I budgetforliget for Budget 2015 vedtog Byrådet, at der i 2018 skulle foretages en opdatering af 

vurderingerne i vejanalysen 2014, da de var behæftet med en vis usikkerhed.  

 

Denne rapport er således en tilstandsvurdering af vejenes tilstand i 2018 i Aarhus Kommune 

omfattende de fem elementer fra den tidligere analyse – kørebaner, cykelstier, fortove, afvan-

ding, samt broer og bygværker. 

 

Analysen konkluderer at det fremtidige budgetbehov er ca. 12 mio. kr. højere end det nuvæ-

rende budget, såfremt målsætningerne for vejenes tilstand skal indfries. Samtidig er det 5 mio. 

kr. mindre end forudsat i rapporten fra 2014.  

 

Der er i rapporten skitseret to modeller for at nærme sig Teknik og Miljøs målsætning om et 

skadespoint på 2,3 for vejene (den samme målsætning, der er for de funktionsudbudte veje): 

 

1) Udvidet tidshorisont for indhentning af efterslæb. 

I denne model håndteres efterslæbet ved at udvide tidshorisonten udover de 10 år i ana-

lysen samt indregne den økonomi, som den kommende harmonisering af vejene medfø-

rer. 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. 

 

2) Budgettilførsel 

I denne model håndteres efterslæbet inden for ti år ved at tilføre budget i overensstem-

melse med det opgjorte behov på 12 mio. kr. Budgettilførslen på de 12 mio. kr. pr. år 

aftrappes svarende til provenuet fra harmoniseringen af vejene.  

 

Som et supplement til rapporten bør man være opmærksom på øvrige elementer, som også er 

en del af vejens kapital, men som ikke er en del af analysen. Dette er vejbelysning og signalan-

læg, grønne elementer samt kørebaneafmærkning og inventar.  
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Indledning 

 

Aarhus er som centrum i Danmarks næststørste byregion inde i en rivende udvikling og infra-

strukturen er et af de centrale elementer for at kunne opretholde et velfærdssamfund og sikre 

en effektiv samfundsudvikling. Vejene skal sikre trafikanterne og erhvervslivet en høj mobilitet 

og være fremkommelige, tilgængelige og trafiksikre med fokus på miljø og klima. Vejene udgør 

en stor værdi og dermed et betydeligt aktiv i Aarhus Kommunes økonomi.  

 

Vejens værdi (vejkapitalen) findes ved at se på værdien af alle de elementer, der tilsammen 

sikrer, at det offentlige vejareal er funktionsdygtigt, og at den tilhørende trafik kan afvikles for-

svarligt i henhold til gældende lovgivning. Vejkapitalen omfatter ikke kun det, der er synligt 

med det blotte øje, men også opbygningen under både veje, stier og fortove, samt grøfter, 

dræn, elforsyning og andre forhold, der er med til at sikre anlæggene. Denne rapport beskriver 

ligesom den tidligere analyse fra 2014 ikke vejkapitalen, men ser på den synlige tilstand af en-

kelte udvalgte elementer. 

 

Efter budgetforliget i 2015 og på baggrund af analysen fra 2014 ”Et løft til vejene” hvor det blev 

synliggjort, at de afsatte budgetter på 49,3 mio. kr. til vedligeholdelsen på vejområdet ikke var 

tilstrækkelige til at fastholde et tilfredsstillende niveau på området, blev forligspartierne enige 

om at udmønte 30 mio. kr. ekstra årligt fra 2015 og frem.  

 

”Budgetløftet vil sikre, at den nuværende tilstand på vejområdet bevares, og at der ikke opbyg-

ges et yderligere vedligeholdelsesmæssigt efterslæb”. (Citat fra budgetforliget 2015-2018) 

 

Forligspartierne blev samtidig gjort opmærksom på, at det på længere sigt ville være nødven-

digt at tilføre området yderligere midler for at fastholde et godt niveau og ikke opbygge et nyt 

efterslæb på de fem elementer.  

 

” Hvis der også på længere sigt skal fastholdes en god tilstand på vejområdet – og målsætnin-

gerne på området skal indfries – er forligspartierne opmærksomme på, at der er behov for, at 

området tilføres yderligere midler. Da vurderingerne knyttet hertil er behæftet med en vis usik-

kerhed, er forligspartierne enige om, at der i 2018 skal udarbejdes en ny analyse af vedligehol-

delsestilstanden og budgetbehovet for vejområdet.  

Forligspartierne ønsker i den forbindelse, at finansieringsmuligheder i forhold til et eventuelt 

yderligere budgetløft skal være en del af analysens fokus” (Citat fra budgetforliget 2015-2018) 

 

Hensigten med denne analyse er således at følge op på undersøgelsen fra 2014 og med større 

sikkerhed, at påvise hvilket budgetbehov der er det rette til de fem elementer afhængig af om 

vejenes tilstand skal forøges, bevares eller falde.  

 

Rapporten, er som nævnt ovenfor, en tilstandsrapport af udvalgte elementer foretaget ved en 

visuel vurdering. Med udgangspunkt i elementernes vurderede/kendte gennemsnitlige levealder 

er der tildelt skadespoint og beregnet en økonomi til den gennemsnitlige årlige vedligeholdelse 

af disse overflader.  
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I rapporten fra 2014 blev fem elementer (herefter benævnt ”de fem elementer”) analyseret og 

lagt til grundlag for en vurdering af vejenes tilstand. Da formålet med denne rapport er at følge 

op på rapporten fra 2014, er der taget udgangspunkt i de samme fem elementer (kørebaner, 

cykelstier, fortove, afvanding samt broer og bygværker) 

 

Som et supplement til rapporten bør man være opmærksom på, at man i et samarbejde mellem 

KTC, KL og Vejdirektoratet har udpeget syv elementer, der tilsammen vurderes at udgøre den 

største del af vejens kapital. Disse elementer er de fem ovenfor nævnte, samt belysning og sig-

nalanlæg. Teknik og Miljø vurderer derudover, at grønne elementer samt kørebaneafmærkning 

og inventar ligeledes har betydning for vejens kapital. For at sikre sammenligningsgrundlaget 

belyses disse elementer kun i mindre grad i rapporten. 

 

I rapporten opgøres de fem elementernes tilstand ved beregninger på baggrund af bl.a. regi-

streringer af elementets tilstand - angivet ved skadespoint, alder og priser på vedligeholdelse. 

Ud fra tilstand og mængder opgøres det, om tilstanden fastholdes, opbygges eller falder. 
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Analysens kommissorium 

 

For at sikre en god sammenligningsmulighed skal vejanalysen i udgangspunktet afgrænses på 

samme måde, som analysen fra 2014. Der skal foretages en opdatering af de vurderinger, som 

indgik i den tidligere undersøgelse (de fem elementer), og det skal ske med udgangspunkt i et 

stærkere datagrundlag end sidst. Derudover skal der gennemføres en analyse af finansierings-

muligheder i forhold til et eventuelt yderligere budgetløft.  

Nedenfor en uddybning af elementer i den kommende vejanalyse. 

 

Besparelsesmuligheder: (Der blev i analyserapporten i 2014 peget på nedenstående) 

1. Beregningerne for de fem elementer var gennemført med udgangspunkt i vedligeholdel-

se af hvert element som en isoleret indsats. Der var ikke indregnet effekter af at gen-

nemføre arbejder for flere elementer sammen, eller at gennemføre genopretning som en 

del af andre opgaver f.eks. byudviklingsprojekter. Det er bl.a. oplagt at kombinere vedli-

geholdelse med konkrete udviklingsaktiviteter inden for f.eks. klimatilpasning og cykel-

fremmende tiltag. 

2. Et bedre kendskab til tilstanden på de enkelte elementer og deraf mere detaljeret plan-

lægning vil sandsynligvis kunne medføre en besparelse på den samlede vejvedligeholdel-

se.  

 

Andre fokusområder, herunder finansieringsmuligheder 

1. Parkeringsindtægter. Nuværende og kommende. 

2. Forbruget vedrørende kørebaner, cykelstier, fortove, bygningsværker og broer, og af-

vanding siden analysen i 2014. 

3. Eventuelle besparelser for kørebaner, cykelstier, fortove, bygningsværker og broer, og 

afvanding siden analysen i 2014. 

4. Budgetmodellen for vejsektoren. 

5. Se på muligheden for at inkludere harmonisering af offentlige boligveje til private fælles-

veje i den samlede vedligeholdelse.  

 

 
  



  Side | 9  

 

Budgetter og forbrug 

 
Teknik og Miljø har udtrukket forbrugstal for de fem vejelementer for årene 2014-2017, og som 

det fremgår af tabellen herunder, varierer såvel forbruget inden for de enkelte elementer som 

det samlede forbrug sig en del. 
 

Samlet overblik over budget og forbruget fra 2014-2022  

 Årets priser 
 

Emne  R 2014 
mio. kr. 

R 2015 
mio. kr. 

R 2016 
mio. kr. 

R 2017 
mio. kr. 

R 2018 
(forv.) 
mio. kr. 

Budget 2018mio. kr 

Kørebaner 42,7 37,0 23,1 29,7 38,9 36,2 

Cykelstier 3,2 6,1 2,4 2,9 3,5 3,5 

Fortove 17,0 29,7 32,2 31,7 33,7 28,6 

Afvanding 10,9 12,7 15,5 12,1 13 13,2 

Broer og byg-
værker 1,7 3,5 2,8 3,1 7,4 5,4 

Samlet forbrug 75,5 89,6 76,5 80,0 96,5  

Budget  70,9 81,7 83,2 84,3  87,0 

 

Variationen mellem elementerne skyldes, at især kørebaner, fortove og cykelstier ofte er sam-

menhængende i udførelse. Det stigende forbrug på fortove er således udtryk for, at der i de 

pågældende år er udført slidlag på en del boligveje, hvor det har været hensigtsmæssigt, at 

fortovet også blev omlagt. Teknik og Miljø tilpasser hvert år budgettet mellem elementer ud fra 

de planlagte opgaver i året, og forbruget kan derfor afvige fra den behovsvurdering, der frem-

gik af rapporten i 2014. 

 

Broer og bygværker ligger forbrugsmæssigt langt fra det forventede behov. Behovet på dette 

element er meget varierende, da istandsættelse af enkelte bygværker vil komme til at fylde 

meget i enkelte år. Som eksempler kan nævnes Ringgadebroen (10 mio. kr.) og et støjværn 

langs Åby Ringvej (5 mio. kr.), hvor sidstnævnte er nært forestående. 

 

Det samlede forbrug afviger fra budgettet, da der inden for de enkelte år kan forekomme for-

skydninger af opgaver. Som eksempel kan nævnes, at opgaver og dermed forbrug er blevet 

udskudt til efterfølgende år, da det ikke har kunnet udføres tilfredsstillende på grund af vejrliget 

eller kulturåret. 

  

Mindreforbruget i 2016 og 2017 er overført til 2018 (til hele sektor 2.31 er der overført ca. 11. 

mio. kr., på de fem elementer er der pt. budgetteret med ca. 9,5 mio. kr. ekstra) hvorfor der 
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også er regnet med et større forbrug i år end basisbudgettet som det fremgår af ovenstående 

tabel. 

 

I opgørelsen af budgettet er taget udgangspunkt i rammebeløbet for de fem vejelementer og 

rammereguleringer siden 2014. 

 

I 2014 var budgettet 70,9 mio. kr. og med de rammereguleringer, der har påvirket området 

siden, herunder prisfremskrivninger, er budgettet i 2018 på 87 mio. kr. 

 

De reguleringer der har været gennem tiden vedrører følgende: (opgjort i 2018 priser) 

- Ekstra midler som følge af budgetforliget i 2014 (+31,8 mio. kr./år) 

- Reguleringer som følge af budgetmodellen (+5,3 mio. kr./år) 

- Videreførelse af afledt drift på Aarhus Ø (+0,4 mio. kr./år) 

- Kajanlæg og bro ved Dokk1 (+0,1 mio. kr./år) 

- Negativ DUT-regulering som følge af ny vejlov (-1,8 mio. kr./år) 

- Besparelse på vejområdet ved budgetforliget i 2016 (-2,5 mio. kr./år) 

 

I gennemsnit har forbruget gennem perioden været lidt større end budgettet, og det skyldes at 

betaling til Aarhus Vand for afledning af regnvand fra vejarealerne har været mindre end for-

ventet. Disse midler har i stedet kunnet anvendes på de fem elementer. 
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Resultater fra analysen foretaget i 2018 

 

Forbedret datagrundlag  

Analysen foretaget i 2018 beror på et langt mere detaljeret datagrundlag end tidligere, og det 

samme gør sig gældende for planlægningen af vedligeholdelsen af de fem elementer. De mere 

sikre data gør det muligt at se på de langsigtede mål med større sikkerhed.  

 

De fem elementers tilstand 

Det fremgår af analysen nedenfor, at tilstanden på veje og cykelstier er forbedret siden 2014. 

Dette skyldes dels det forbedrede datagrundlag samt et generelt lavt prisniveau på asfaltarbej-

der i perioden. Dertil kommer at 2014-analysen på kørebaner forudsagde et fald i skadespoint 

efterfulgt af en stigning. Udviklingen i skadespoint er ikke en lineær og beregningsmodellen på 

kørebaner forudsætter i princippet forskellige budgetter år efter år. Derfor må Teknik og Miljø 

ud fra modelberegningerne og de basisoplysninger, der er i databasen forvente at det nuvæ-

rende budget vil medføre stigende skadespoint i de kommende år. 

Hvad angår fortove og stier, er Teknik og Miljø’s vurdering tilsvarende, at den forbedrede til-

stand ud fra det visuelle eftersyn er et øjebliksbillede, hvor vi ud fra de forventede levetider på 

belægninger og tilhørende budgetter, må forvente et fald i tilstanden på sigt (når vi sammenlig-

ner med SAMKOMs anbefalinger). På fortove er der i flere år anvendt relativt mange midler, da 

det ud fra et fagligt synspunkt har været nødvendigt i forhold til de prioriterede kørebanebe-

lægninger. 

 

Med hensyn til afvandingselementer er der ikke foretaget en detaljeret tilstandsregistrering af 

ledninger, da det ville kræve meget omkostningsfuld TV-inspektion af alle hoved- og stiklednin-

ger. Baseret på erfaringer fra Aarhusvand vil engangsudgiften hertil alene være mere end 10 

mio. kr. Teknik og Miljø’s vurdering af tilstanden beror derfor på de løbende erfaringer vi får i 

forbindelse med inspektioner og istandsættelser. Vi ved at mange ledninger har en høj alder 

(over 50 år) og vi kan konstatere, at de mange steder er i dårlig stand.  

 

Teknik og Miljø har et facility management program til hjælp ved styringen af vedligeholdelsen 

af broer og bygværker. På baggrund af oplysninger heri og de regelmæssige generaleftersyn, 

vurderes broer og bygværker at være i god stand som gennemsnitsbetragtning, dog med et 

svagt stigende budgetbehov siden 2014-analysen. 

 

2018-analysen viser, at det samlede budgetbehov er ca. 5 mio. kr./år mindre end forventet ud 

fra analysen i 2014. Analysen fra 2018 peger således på et budgetløft på 12. mio. kr. årligt, 

såfremt standen skal forbedres inden for det 10 års perspektiv, som der arbejdes med. 

 

Fortsat vedligeholdelsesmæssigt efterslæb 

På trods af forbedringerne er der fortsat et mindre vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, der dog 

varierer på tværs af elementer. I rapporten fra 2014 var det et ønske at nå målsætningen for et 

skadespoint på 2,3 for vejene i 2024, denne tidshorisont er med nærværende analyse skubbet 

til 2028.  

I 2014 kunne man for broer og bygværkers vedkommende kun se syv år frem i tiden til år 2021 

og vurdere det økonomiske behov herfor i den periode. Med denne rapport kan man se frem til 

2024 og her er det tydeligt at der er flere større reparationer i udsigt.  
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Der er nedenfor skitseret to modeller for at nærme sig Teknik og Miljøs målsætning om et ska-

despoint på 2,3 på vejene: (den samme målsætning som der er for de funktionsudbudte veje) 

 

1) Udvidet tidshorisont for indhentning af efterslæb. 

I denne model håndteres efterslæbet ved at udvide tidshorisonten udover de 10 år i ana-

lysen samt indregne den økonomi, som den kommende harmonisering af vejene medfø-

rer. 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 behov for en omprioritering af budget og ressourcer fra andre 

elementer i analysen. De mest oplagte elementer er på cykelstier og fortove, hvor ni-

veauet lige nu ligger over den gennemsnitlige anbefaling fra SAMKOM. Denne model 

medfører, at der ikke kræves en budgettilførsel til det samlede område.  

Omprioritering mellem elementer kan komme til at udfordre den optimale faglige tilrette-

læggelse af arbejderne, herunder særligt samhørigheden mellem renovering af hhv. sel-

ve vejen og tilstødende fortove. Der er derfor grænser for, hvor frit der kan ompriorite-

res mellem elementerne, uden at der sker brud på de faglige logikker 

Såfremt det politisk besluttes, at der skal omprioriteres mellem forskellige elementer, 

kan dette i et vist omfang lade sig gøre.  

 

 

Teknik og Miljø vil dog gøre opmærksom på følgende:  

 Ved istandsættelse af f.eks. boligveje, er højden på kantstenen ofte så lille, at der 

ikke er plads til et nyt slidlag uden at hæve den og lægge fortovet om. Fortovet 

er ligeledes ofte i en tilstand, hvor omlægning ud fra en økonomisk og helheds-

mæssig forståelse vil være påkrævet. Alternativet vil være, at Teknik og Miljø ef-

ter få år skal skære i den nye kørebanebelægning for at forny fortovet. 

 På veje der forventes omklassificeret, er der både et lovmæssigt krav, en poli-

tisk1 og ikke mindst en grundejerforventning til at veje overdrages i en rimelig 

stand. Teknik og Miljø er derfor nødt til også at prioritere fortove, når der lægges 

slidlag på disse veje. Hvis man skal se bort fra denne prioritering, vil det i værste 

fald betyde, at tidshorisonten for harmonisering forlænges. 

 Teknik og Miljø samt ledningsejere har en forpligtelse til at søge samgravning, for 

at formindske gener for trafik og tilstødende grundejere. Teknik og Miljø udnytter 

denne mulighed i visse situationer, som et økonomisk tilskud til fortovsomlæg-

ning, hvor fortovet har en tilstand, hvor det er tjenligt til omlægning. Det er op-

timalt for kommunen, og det giver færrest mulige gener for de tilstødende grund-

ejere, at vejanlæg sættes i stand samtidig med at det er gravet op. 

 

Teknik og Miljø bemærker endvidere at datagrundlaget for området kun rækker syv-ti år 

ud i fremtiden, hvorfor Teknik og Miljø ikke på et fagligt grundlag kan udtale sig om ef-

fekten af en udvidet tidshorisont for at nå målsætningen om skadespoint på 2,3 på køre-

banerne. 

 

                                           
1 Jf. referat fra Aarhus Kommunes byrådsmøde d. 22.02.2017, pkt. 25 
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2) Budgettilførsel 

I denne model håndteres efterslæbet inden for ti år ved at tilføre budget i overensstem-

melse med det opgjorte behov på 12 mio. kr. Såfremt harmoniseringen fra offentlige ve-

je til private fælles veje gennemføres som forventet fra 2022 vil budgettet løbende over-

stige det behov, som analysen af de fem elementer påviser. Dette skyldes den politiske 

beslutning om, at provenuet ved harmonisering af veje skal anvendes til vejvedligehold. 

Midler herfra tilføres fra 2022 (ca. 1 mio. kr.) og stigende til ca. 10 mio. kr., når beslut-

ningen er fuldt indfaset i 2037. De 10 mio. kr. vil på sigt dække hovedparten af den øn-

skede budgetudvidelse. Budgettilførslen på de 12 mio. kr. pr. år aftrappes svarende til 

provenuet fra harmoniseringen.  

 

I nedenstående tabel ses det, at det fremtidige budgetbehov er 12 mio. kr. højere end 

det nuværende budget, såfremt målsætningerne for vejenes tilstand skal indfries. Sam-

tidig er det 5 mio. kr. mindre end forudsat i rapporten fra 2014. 

 

 
Nuværende budget sammenholdt med det vurderede budgetbehov for 2014 og 2018 

Emne  Behov jf. 
2014 analy-
sen mio. kr. 

Behov jf. 
2018 analy-
sen mio. kr. 

B 2019 -2022 
mio. kr. 

Forskel mellem budgetbehov 
og den fremtidige ramme 
mio. kr. 

Kørebaner 51,0 45,0 
 

 

Cykelstier 5,0 5,0 
 

 

Fortove 29,0 28,5 
 

 

Afvanding 15,0 14,9 
 

 

Broer og bygværker 7,0 8,5 
 

 

I alt 107,0 101,9 89,2 – 89,6 11,9-12,3 
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De fem elementer 

I denne analyse er det bestemt, at der skal ses på tilstanden af de samme elementer som i 

analysen for 2014. Disse elementer er kørebaner, cykelstier, fortove, vejafvanding samt broer 

og bygværker. Beregningerne af budgetbehovet for de enkelte elementer er lavet ved at se på 

deres nyværdi, alder og vedligeholdelsestilstand (opgjort som skadespoint) samt mængder og 

nyeste priser. I priserne er indregnet effekten af at vedligeholde mange af elementerne sam-

men eller i forbindelse med gennemførsel af andre opgaver som udskiftning af vandrør, varme-

ledninger, planlægning af klimatilpasning m.m.  

 

Kørebaner 

Teknik og Miljø får hvert år foretaget et visuelt hovedeftersyn på en tredjedel af kommunens 

vejnet, hvorved hele vejnettet er efterset over en treårig periode. Selve eftersynet og beregning 

af skadespoint udføres af en ekstern rådgiver.  

Ud fra hovedeftersynene beregnes vejenes skadespoint. Dette bruges til at bedømme den gen-

nemsnitlige tilstand af vejene. Vejstrækningerne kan herefter prioriteres efter, hvor det teknisk 

og økonomisk er mest optimalt at reparere og udskifte slidlag først, således at vejens forvente-

de levetid bevares og kapitalværdien fastholdes. 

 

Aarhus Kommunes samlede vejnet er 1.291 km, hvoraf 508 km er omfattet af en funktionskon-

trakt der løber frem til 2028. I dette notat behandles de resterende 783 km, som Aarhus Kom-

mune selv står for vedligeholdelsen af. 

 

Målsætningen for vejnets tilstand, udtrykt ved fremskrevne skadespoint (SP), er for budgetperi-

oden 2018-2021 fastholdt af Teknik og Miljø fra forrige budgetperiode og ligger på 2,32. (det er 

samme målsætning som for vejene omfattet af funktionsudbuddet) Det er dette mål, der arbej-

des med i denne rapport. Den aktuelle tilstand af vejnettet viser et gennemsnitlig skadespoint 

på 2,41. (i 2014 var den 2,88) Målsætningen for budgetperioden 2014-2017 er dermed tæt på 

at være opnået. Et udtræk fra vejman.dk viser, at ca. 60 % af vejnettet overholder målsætnin-

gen for denne budgetperiode, mens ca. 40% af vejnettet (hovedsagelig trafikvej, primær by) 

overskrider målsætningen.  

 

  

                                           
2 Skadespoint for veje: 0-2: God, 2-4: Acceptabel, 4-9: kritisk og >9: uacceptabel  
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I nedenstående tabel fremgår det hvilket budgetbehov der er nødvendigt for at opnå et ønsket 

skadespoint. 

 
Samlet overblik over sammenhæng mellem budget og skadespoint set over ti år 

Tabellen stammer fra Bilag 1, der er rådgiverens rapport. * skadespoint 2027 estimeres til 3,66 

Det aktuelle budget på 34 mio. kr./år (vurderet ud fra en gennemsnitsbetragtning fra 2014-

2018 uden overførsel af over/underskud) betyder en gradvis forringelse af vejene, der udtrykt i 

skadespoint giver et fald fra 2,41 til 3,66 i løbet af de næste ti år. For at fastholde det nuvæ-

rende skadespoint på 2,41 er budgetbehovet 44,8 mio. kr./år og hvis målsætningen for vejnet-

tets tilstand med et gennemsnitligt skadespoint på 2,3 skal overholdes, skal budgettet årligt 

være på min. 45 mio. kr. 

 

Set i forhold til det langsigtede budgetbehov ved sidste analyse, er der sket et fald på 6 mio. kr. 

årligt. (fra 51 mio. kr. til 45 mio. kr.) Årsagen hertil er dels det faktiske registrerede skadesbil-

lede ved hovedeftersyn af vejene, samt en reduktion i beregningsmodellens enhedspriser. Ge-

nerelt har Aarhus Kommune meget gode priser på arbejder i forbindelse med renovering af ve-

jene. Specielt asfaltpriserne er gunstige, og har været relativt lave de seneste år, hvilket giver 

anledning til denne reduktion. 

 

Det skal bemærkes at asfaltpriserne inden for en 10-årig horisont har været op til 40% højere, 

hvorfor f.eks. ændringer i oliepriser eller markedsforhold hurtigt kan ændre det forventede be-

hov, og med størst sandsynlighed i opadgående retning. 
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Cykelstier 

Teknik og Miljø har i 2018 fået foretaget en visuel og dermed også komfortmæssig vurdering af 

de offentlige cykelstier i Aarhus Kommune. Inspektionen er gennemført med baggrund i en vej-

ledning, der skal gøre vurderingen så objektiv som muligt, og dermed give grundlag for at kun-

ne følge udviklingen. Stierne er tildelt skadespoint fra 1-5, hvor 1 er meget godt og 5 er uac-

ceptabelt.3 I figurerne herunder ses tydeligt hvordan der i 2018 er blevet flere stier med ska-

despoint 1 og 2, men også med skadespoint 4 og 5. 

 
Fordeling af skadespoint på cykelstier i henholdsvis 2014 og 2018 

 

 

Aarhus Kommune har i 2018 ca. 627 km offentlig cykelsti, hvilket er 40 km mere, end der ind-

gik i registreringen i 2014. Denne forøgelse skyldes nye cykelstier (bl.a. supercykelstien til Lis-

bjerg og cykelstien mellem Skæring og Studstrup) samt flere nye stier langs eksisterende veje. 

                                           
3 Skadespoint for cykelstier: 1: meget god, 2: god, 3: acceptabel, 4: mindre god og 5: uaccep-

tabel 

3 

34 

53 

9 

1 

2014 
%-vis fordelig af skadespoint 

1 2 3 4 5

20 

41 

23 

11 
5 

2018 
%-vis fordelig af skadespoint 

1 2 3 4 5



  Side | 17  

 

 

Beregning ud fra den visuelle vurdering viser, at der er en gennemsnitlig procentuel restlevetid 

på 58,3% på de offentlige cykelstier. Det er således over ”ligevægtstilstand” på 50 % restleve-

tid (der er anbefalingen fra SAMKOM, et samarbejde mellem Vejdirektoratet og kommunerne). 

Ved registreringen i 2014 var den gennemsnitlige restlevetid præcis 50%. Den gennemsnitlige 

restlevetid for cykelstierne i kommunen er således forbedret, men i samme periode er andelen 

af cykelstier der ligger i ”mindre god” og ”uacceptabel” vokset fra 10% til 16%.  

 

De sidste fire år har der kun været brugt i gennemsnit 3,6 mio. kr. på cykelstierne hvert år, 

hvilket er mindre end anbefalingerne i SAMKOM. Derfor må man jf. SAMKOM-modellen forvente 

at restlevetiden vil falde og behovet for vedligeholdelse af cykelstierne vokser, hvis der ikke 

tilføres ekstra midler. Nedenstående beregninger tager udgangspunkt i SAMKOMs anbefalinger, 

men er tilpasset med enhedspriser fra Aarhus Kommune der er væsentligt lavere end SAMKOMs 

enhedspriser. 

 

For ikke at få flere stier i den dårlige ende og fastholde en gennemsnitlig levetid på cykelstierne 

på 20 år anbefaler Teknik og Miljø at der afsættes et budget på 5,0 mio. kr. årligt til vedligehol-

delse. Det er en forøgelse af budget på 3,5 mio. med 1,5 mio. kr. Beløbet skal sikre, at ikke alt 

for mange cykelstier bliver ældre end den forventede levealder på 20 år. Det varierer selvfølge-

lig fra år til år, hvor mange stier der nærmer sig deres gennemsnitlig levealder, alt afhængig af 

hvornår de er anlagt og i hvilken kvalitet.  

 

Fortove 

Teknik og Miljø har i 2018 fået foretaget en visuel og dermed også komfortmæssig vurdering af 

de offentlige fortove i Aarhus Kommune. Inspektionen er gennemført med baggrund i en vej-

ledning, der skal gøre vurderingen så objektiv som muligt, og dermed give grundlag for at kun-

ne følge udviklingen. Stierne er tildelt skadespoint fra 1-5, hvor 1 er meget godt og 5 er uac-

ceptabelt.4 I figurerne herunder ses tydeligt hvordan der i 2018 er blevet færre fortove med 

skadespoint 4 og 5. Det gennemsnitlige billede er dog næsten uforandret, da langt de fleste 

fortove ender med et skadespoint på 3, der betyder middel. 

 

                                           
4 Skadespoint for fortove: 1: meget god, 2: god, 3: acceptabel, 4: mindre god og 5: uaccepta-

bel 
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Fordeling af skadespoint på fortove i henholdsvis 

2014 og 2018 

  

 

Beregning ud fra den visuelle vurdering viser, at der er en gennemsnitlig procentuel restlevetid 

på 54,4% på de offentlige fortove. Det er således over ”ligevægtstilstand” på 50 % restlevetid 

(der er anbefalingen fra SAMKOM, et samarbejde mellem Vejdirektoratet og kommunerne). Re-

gistreringen fra 2014 udgjorde en langt mindre del af det samlede fortovsnet, hvorfor det er 

svært at sige om der har været en reel gennemsnitlig forbedring, men det er tydeligt, at færre 

fortove har et uacceptabelt niveau. 

 

En fastholdelse af den nuværende tilstand på fortovene, med en forventet levetid på 47,5 år, vil 

kræve et budget på ca. 28,5 mio. kr. hvilket stort set svarer til det nuværende budget på 28,6 

mio. kr. pr. år 

 

Afvanding 

I 2015 begyndte man at registrere de offentlige afvandingsledninger og brønde digitalt. Aarhus 

Vand vedligeholder disse data for Aarhus Kommune. Viden om ledningernes og brøndenes pla-

cering er derfor væsentligt forbedret siden analysen i 2014. Der er ikke foretaget en detaljeret 

tilstandsregistrering af ledninger, da det ville kræve meget omkostningsfuld TV-inspektion af 

alle hoved- og stikledninger. Baseret på erfaringer fra Aarhusvand vil engangsudgiften hertil 

alene være mere end 10 mio. kr. Teknik og Miljø’s vurdering af tilstanden beror derfor på de 

løbende erfaringer vi får i forbindelse med inspektioner og istandsættelser. Vi ved at mange 

ledninger har en høj alder (over 50 år) og vi kan konstatere, at de mange steder er i dårlig 

stand.  

 

De forbedrede data sammenholdt med de estimerede gennemsnitlige levetider fra SAMKOM og 

enhedspriser fra 2017 giver grundlag for at beregne budgetbehovet for vejafvandingen.  

 

Teknik og Miljø har i 2018 et budget på 13,2 mio. kr. til vedligeholdelse af afvandingsanlægget 

på de offentlige færdselsarealer. På baggrund af det udbyggede kendskab forvaltningen nu har 

til anlæggene, vurderes det reelle behov for at sikre en forsvarlig og rettidig vedligeholdelse at 
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være ca. 14,9 mio. kr. Det er en forøgelse af det nuværende budget med 1,7 mio. kr. Forøgel-

sen skyldes hovedsagelig at der i forbindelse med registreringerne er fundet flere ledninger end 

tidligere antaget og langt flere i dårlig stand samt kommende krav til oplysninger om lednings-

placeringer (Ledningsejerregistret). 

 

Broer og bygværker 

Teknik og Miljø bestyrer 385 broer og bygværker på det aarhusianske vejnet. Broerne udgør 

både antalsmæssigt, værdi og vedligeholdelsesmæssigt langt den største gruppe af disse byg-

værker. Teknik og Miljø bidrager endvidere til vedligeholdelsen af 23 broer, hvor der er en an-

den myndighed – fx Banedanmark 

 

Broer vurderes på en skala – en tilstandskarakter – på mellem 0 og 5. 0 er en bro helt uden 

skader, mens 5 er en meget dårlig bro. Ved tilstandskarakteren 4 og 5 enten lukkes eller sker 

der begrænsninger for trafikken over eller under broen. 

Broerne i Aarhus Kommune er generelt godt vedligeholdte med en gennemsnitlig tilstandska-

rakter er i 2018 på 1,12 (I 2014 var den 0,9, altså er der sket en lille forringelse af broernes 

tilstand).  

 

Nedenstående data er trukket fra bilag 3, der er rådgiverens rapport omkring broernes tilstand. 

Ud fra tilstandsregistreringerne er der lavet en økonomiske beregning af budgetbehovet til re-

parationer af broerne. 

  
Det estimerede budgetbehov de næste 7 år til broer 

År Udgifter pr. år Bemærkninger 

2018        11.745.450  
Mange renoveringer kunne ikke foretages p.g.a. kulturhovedstadsåret og 
blev udsat 

2019                          -    Ingen estimerede reparationer 

2020          7.418.000   

2021          2.614.900   

2022              250.000   

2023                          -    Ingen estimerede reparationer 

2024        17.927.080  Mange reparationer er estimeret til at skulle udføres dette år 

Sum        39.955.430   

Gennemsnit          5.707.919   

Tabellen kommer fra bilag 3 som er rådgiverens rapport. Som man kan se af tabellen, er der 

stor variation i hvornår der skal bruges penge til reparation af broer og bygværker. 

 

Det registrerede behov for renoveringsopgaver for de broer, som Aarhus Kommune bestyrer, er 

i gennemsnit 5,7 mio. kr. pr. år over de næste syv år. Hertil skal lægges 0,8 mio. kr. pr. år til 

løbende mindre vedligeholdelsesopgaver. Det vurderes at broer som bestyres af anden myndig-

hed, og hvor Teknik og Miljø er bidrager, vil koste ca. 1 mio. kr. pr. år. Ydermere skal der til-

lægges ca. 1 mio. kr. årligt til opsparing til en større vedligeholdelse af Ringgadebroen, der er-

faringsmæssigt skal ske hvert 10. år (næste gang i 2026) hvilket koster i omegnen af 10 mio. 

kr.  
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Der arbejdes ikke med en opsparing for de enkelte elementer. I mange år vil forbruget for dette 

element være lavere end det gennemsnitlige behov, mens det ved større arbejder vil overstige. 

Udsvingene er ikke udtryk for egentlig opsparing/gæld, men håndteres ved tilsvarende min-

dre/merforbrug på de øvrige elementer 

 

Samlet set bliver det 8,5 mio. kr. pr. år 

 

Det nuværende budget på området udgør i 2018 5,4 mio. kr. årligt. Der er således behov for en 

budgettilførsel på 3,1 mio. kr.  
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Besparelsesmuligheder 

Ved beslutning om gentagelse af vejanalysen i 2018, blev det samtidig bestemt, at analysen 

også skulle have fokus på besparelsesmuligheder. 

 

Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i den forbindelse drøftet en række forslag som 

mulige finansieringsbidrag. De emner der har været drøftet, er følgende med tilhørende uddyb-

ning. 

 

1) Samspil med anlægsopgaver og ledningsarbejder 

I prioritering af vedligeholdelsesopgaverne foregår allerede et systematisk samarbejde 

mellem forskellige forvaltninger i Teknik og Miljø, og som vejloven også kræver, sker der 

en koordinering med andre arbejder, når det er muligt. Det betyder f.eks., at der ofte 

omlægges saneringsmodne fortove, hvis en ledningsejer alligevel har et fortov delvis op-

gravet. Der indgås allerede aftale med ledningsejeren om at bidrage til omlægning. Der 

er ikke et nyt økonomisk potentiale i denne koordinering. Den største effekt er signal-

værdien i, at de tilstødende grundejere får en tilfredsstillende løsning. 

 

2) Brug af eksterne leverandører i forbindelse med omlægning af fortove 

Som hovedregel omlægges fortove af kommunens egen entreprenør, da Natur og Vej 

Service (NVS) har vundet en rammeaftale på dette arbejde. Omlægningen gælder såle-

des også efter ledningsarbejder, hvor en ekstern entreprenør graver kabler ned, og Tek-

nik og Miljø prioriterer, at hele fortovet skal omlægges. 

 

Teoretisk set kunne man bede graveentreprenøren omlægge hele fortovet mod betaling, 

hvis han kunne gøre det billigere end NVS, men udbudsteknisk giver det udfordringer, da 

der kun kan gennemføres relativt små opgaver uden forudgående udbud. En graveentre-

prenør vil ligeledes skulle bruge mere personale, da et kabelarbejde er væsentligt hurti-

gere at gennemføre end omlægning af et fortov. 

 

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at den administrative byrde vil være større end en 

eventuel besparelse. 

 

3) Benchmark med andre kommuner 

Teknik og Miljø har i forbindelse med nærværende analysearbejde besøgt Aalborg Kom-

mune, da der er store forskelle på, hvad kommunerne bruger på de enkelte elementer. 

Teknik og Miljø har kunnet konstatere, at forskellene i forbrug ikke skyldes høje enheds-

priser i Aarhus eller høje målsætninger, men alene forskelle i serviceniveau og dermed 

også store forskelle i den aktuelle tilstand på elementerne. Som eksempel kan vi se på 

vejene i henholdsvis Aarhus og Aalborg Kommune. 

Aarhus Kommune har 1.291 km veje og skal for at fastholde tilstanden bruge 45,1 mio. 

kr. hvor Aalborg Kommune har 1.936 km veje og skal bruge 67,4 mio.kr for at fastholde 

deres tilstand. Det giver en gennemsnitspris på ca. 35.000 kr. pr. km vej for begge 

kommuner. Vejområdet i Aalborg Kommune har gennem flere år kun haft budget til 1/3 

af deres budgetbehov og har på nuværende tidspunkt oparbejdet et efterslæb i kapital-

bevarelsen af vejen på 413 mio. kr. Til sammenligning har Aarhus kommune et efter-

slæb på 8,2 mio. kr. på vejene. Begge kommune har et mål om af trafikveje skal være i 
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god tilstand og øvrige veje i acceptabel tilstand. Aarhus Kommune har stort set nået 

denne målsætning. 

 

I sammenligningen mellem Aalborg og Aarhus kommune, skal tages i betragtning, at 

indbyggertallet i Aarhus er over 50% højere, og dermed giver en væsentlig større be-

lastning af kommunens infrastruktur. 

 

Ved den seneste nøgletalsanalyse på vejområdet fra KL, kan man se at Aarhus ligger 

over de fleste jyske kommuner, mens Odense og de fleste sjællandske kommuner ligger 

over Aarhus. Teknik og Miljø vil fortsætte arbejdet med at benchmarke med flere kom-

muner, men sammenligninger kommuner imellem giver udfordringer, idet sliddet på in-

frastrukturen er vidt forskellig mellem by- og landkommuner. Der vil desuden være mar-

kante forskelle i vedligeholdelsesomkostninger i små kommuner i forhold til store kom-

muner, hvor større volumen i udbud giver mindre enhedspriser. 

 

4) Bedre kendskab til tilstanden 

Kendskabet til tilstanden på de fem elementer, er i denne analyse, de bedste der nogen-

sinde har været i den periode hvor vejens tilstand er blevet opgjort. Fremadrettet kan 

data måske forbedres yderligere ved elektroniske målinger. Det arbejdes der løbende på. 

 

5) Ændret serviceniveau  

Det er altid en mulighed at sænke servicen til et lavere niveau som i eksempelvis Aal-

borg Kommune. Dette vil medføre et fald i vejenes tilstand med flere skadede færdsels-

arealer. For såvel veje, stier og fortove vil det betyde flere reparationer og færre nye be-

lægninger.  

 

 

Andre fokusområder, herunder finansieringsmuligheder 

Ved beslutning om gentagelse af vejanalysen i 2018, blev det samtidig bestemt, at analysen 

også skulle have fokus på finansieringsmuligheder. 

 

Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i den forbindelse drøftet en række forslag som 

mulige finansieringsbidrag. De emner der har været drøftet, er følgende med tilhørende uddyb-

ning. 

 

1) Parkeringsindtægter 

Som følge af et lovindgreb fra juni måned vil det ikke være muligt at forøge indtægterne 

på parkering.  

2) Budgetmodellen for vejsektoren 

Vejdriften har siden 2005 haft en budgetmodel der har kompenseret driften for tilvækst i 

offentlige vejarealer. Budgetmodellen har omfattet elementerne fortove, stier, veje, bro-

er, afvandingsanlæg samt tilhørende renholdelse. Andre kerneområder som grønne ele-

menter eller vejbelysning, er således ikke omfattet af modellen. Ligeledes er vintertjene-

sten ikke indeholdt. Der er til gengæld indført en vejrafhængig model i 2013 i forbindelse 

med at vintertjenesten blev ændret til et decentraliseret område. 
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I praksis fungerer modellen ved en årlig gennemgang af de anlægsopgaver der er udført 

på vejområdet, herunder eventuelle byggemodninger og privat finansierede vejændrin-

ger på offentlige veje. Af praktiske hensyn, er indsat en bagatelgrænse for opgavestør-

relserne, men det gør samtidig, at der ikke kompenseres fuldt ud for små ændringer, der 

teknisk set godt kan give anledning til mere besværlig drift. 

 

Ved større projekter som f.eks. byggemodning af Aarhus Ø, er modellen ikke anvendt på 

hele projektet, da nogle af de meget omkostningstunge anlæg er udeladt. Et eksempel 

er spunsen, der ved korrekt vedligeholdelse forventes at have en meget lang levetid. Når 

den engang i fremtiden skal fornyes, vil det derfor være nødvendigt med et anlægsfor-

slag til budgettet for at finansiere opgaven. Udgiften vil være så stor, at den ikke kan 

løftes i vejdriften, da pengene til konkrete større opgaver som udgangspunkt, ikke spa-

res sammen år for år. 

 

Det foreslås at Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø i samarbejde udarbejder en 

model for hvordan afledt drift af kommende store anlægsopgaver beregnes. 

 

3) Harmonisering af veje (Se bilag 5 for yderligere oplysninger) 

Ved Byrådets beslutning om harmonisering af veje i 2016 blev det samtidig besluttet at 

et eventuelt provenu ved harmonisering skulle forblive i vejdriften. En fuld harmonise-

ring af 185 km veje vil medføre et forventeligt mindre forbrug på ca. 10 mio. kr. årligt. 

 

De første ca. 25 km veje blev offentliggjort i 2017 og i 2018 er yderligere ca. 25 km 

kommet til. Der offentliggøres relativt mange vejstrækninger i starten af den langsigtede 

proces, der er vurderet til at kunne strække sig over op til 20 år. Årsagen til dette er, at 

en gruppe af veje som er istandsat inden for de seneste år skal overdrages, mens de er 

nyistandsatte. 

 

Set i forhold til et eventuelt provenu ved harmonisering vil det også have den største ef-

fekt. I indstillingen om harmonisering, er gjort opmærksom på, at projektet kører med 

”underskud” de første år, og at det vil blive nødvendigt med tilførsel af yderligere res-

sourcer fra det tidspunkt, hvor tilstandsrapporter udsendes og en partshøring af de vej-

berettigede påbegyndes. Det forventes at ske fra primo 2020. I indstillingen er anført 

ansættelse af yderligere 1 til 2 medarbejdere i en periode for at løfte sagsbehandlingen. 

Da der skal gå mindst 4 år fra offentliggørelse af påtænkte veje til de kan overdrages, vil 

dette i praksis først kunne påbegyndes fra medio 2020. Der er tale om en procedure som 

kører over flere år, og der er først udsigt til et positivt bidrag til vedligeholdelsen fra 

2022 med ca. 1 mio. kr. stigende til ca. 10 mio. kr. pr. år i 2037. 

 

4) Driftsrevision af anlægsprojekter 

I forbindelse med større projekter har driftsområdet være inddraget allerede i planlæg-

ningsstadiet, da materialevalg og løsninger har stor betydning for udgiften til den lang-

sigtede drift. Det er en procedure med et potentiale, da uhensigtsmæssige løsninger i 

sidste ende kan betyde anlægsændringer for driftsmidler få år efter aflevering, og fordy-

re vedligeholdelsesopgaven. Potentialet vil afhænge af vægtning mellem arkitektoniske 
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ønsker og driftshensyn. Teknik og Miljø ser ingen mulighed for at kapitalisere driftsrevi-

sion, men vurderer, at det er yderst hensigtsmæssigt at indføre det som en fast proce-

dure ved alle større anlægsopgaver. 

 

Øvrige vejelementer 

Som nævnt i indledningen er der i denne rapport kun sat fokus på de sammen fem elementer 

som blev lagt til grund for analysen i 2014. Dette afsnit omhandler de emner, som udgør en del 

af vejens kapital, men som ikke er med i analysen.  

 

I rapporten fra 2014 blev fem elementer analyseret og lagt til grundlag for en vurdering af ve-

jenes tilstand. (kørebaner, cykelstier, fortove, afvanding samt broer og bygværker) 

 

Som et supplement til rapporten bør man være opmærksom på, at man i et samarbejde mellem 

KTC, KL og Vejdirektoratet har udpeget syv elementer, der tilsammen vurderes at udgøre den 

største del af vejens kapital. Disse elementer er de fem ovenfornævnte samt belysning og sig-

nalanlæg.  

 

Teknik og Miljø vurderer derudover, at grønne elementer samt kørebaneafmærkning og inven-

tar ligeledes har betydning for vejens kapital.  

 

 

Vejbelysning 

Vejbelysning, der oplyser udvalgte veje og stier, er med til at øge trafiksikkerheden og borger-

nes tryghedsfornemmelse. Antallet af armaturer til almindelig vejbelysning er ca. 55.000 og i 

takt med byens udvikling forventes en årlig stigning i forbindelse med udbygning af eksempelvis 

Lisbjerg Bakke og Nye med ca. 2 %. Det årlige budget til vedligeholdelse af master og armatu-

rer er ca. 4,6 mio. kr. Den økonomiske ramme vil blive udfordret, såfremt vedligeholdelse af ny 

vejbelysning fortsat skal findes i nuværende budget. Udfordringen vil kunne betyde servicefor-

ringelser i form af nedtagning af vejbelysningsanlæg. Med det seneste energiforlig er der dog 

aftalt reduktioner i elafgiften som forventes at give en besparelse på driftsomkostningerne på 

vejbelysning på ca. 0,42 mio. kr. i 2018 stigende til 1,12 mio. kr. i 2022. Det faldende elforbrug 

til vejbelysning skyldes en forventning om at gennemføre en energirenovering af ca. 20.000 

gadelamper fra 2021 til 2023. Det er endnu ikke behandlet politisk.  

 

Det kan overvejes at medtage vejbelysning i budgetmodellen, der kompenserer for øget drift 

ved nye vejanlæg. Der redegøres herfor ved næste budgetmodelændring i Budget 2020. 

 

Signalanlæg 

I dag er der ca. 230 signalanlæg i Aarhus Kommune. Byens vækst har betydet en stigning på 

10% i antallet af signalanlæg gennem de seneste fem år. Den stigning forventes at forsætte. I 

dag er der ca. 6,2 mio. kr. pr. år til vedligeholdelse af disse signalanlæg. Det er Teknik og Miljøs 

vurdering, at det nuværende budget ikke er tilstrækkeligt til at vedligeholde kapitalværdien på 

signalanlæggene. Specielt vedligeholdelse af en tidssvarende teknik er blevet mere krævende. 
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Det kan overvejes at medtage vejbelysning i budgetmodellen, der kompenserer for øget drift 

ved nye vejanlæg. Der redegøres herfor ved næste budgetmodelændring i Budget 2020. 

 

Kørebaneafmærkning og inventar 

For at opretholde sikkerheden på vejene er det vigtigt at skilte og striber er vedligeholdt, så de 

er synlige op opfylde kravene til refleksion m.v. Teknik og Miljø har ikke en opgørelse af mæng-

derne på skilte og striber i kommunen. Området er i udbud og en del af opgaven er årlig gen-

nemgang af alle skilte og striber for at finde fejl og mangler. Teknik og Miljø vurderer, at det 

nuværende budget på ca. 10 mio. kr. pr. år sikrer, at kvaliteten fastholdes. Budgettet dækker 

præcist udbuddet og tilhørende ekstraopgaver. 

 

Grønne elementer i vejmatriklen 

Dette omfatter rabatter, vejtræer, klimatilpasning m.m. Disse elementers tilstand er af stor be-

tydning for vejens kapital. Specielt rabatter der i vis udstrækning er med til at aflede vand og 

sikre kanterne på selve kørebanen på mange af kommunens veje, er et element det både fylder 

meget i areal og økonomi til drift. 

 

Vejtræer er også en del af vejens profil og med byrådsbeslutningen og 10.000 flere træer i by-

en, komme det til at fylde endnu mere. Frederiksberg Kommune har netop lavet en rapport 

over træernes indvirkning på b.la. klima, sundhed og økonomi. Uddrag fra rapporten: 

 

”Der er lavet studier i New York og Malmø, som viser at der er penge at spare ved at 

have bytræer. Undersøgelserne i New York peger på, at bytræerne kan medvirke til 

besparelser på energiforbruget i forhold til at opvarme og nedkøle sin bolig, mindske 

mængden af CO2, mindske luftforening, tilbageholde noget af regnvandet, samt give 

byen en æstetisk værdi. Disse bidrag er i studiet i New York værdisat til 1195 kr. pr. 

træ pr. år. Derefter er udgifterne i forhold til drift og pleje, samt nyplantning af et by-

træ regnet ud til 978 kr. pr. træ pr. år. (Paula mfl., 2007). Det betyder at bytræerne 

giver New York arbejdspladser og en samfundsbesparelse på 217 kr. pr. træ pr. år. 

Forskning viser endvidere at huspriserne stiger, hvis der er mere end 10 træer omkring 

boligen (Kardan mfl., 2015), og meget tyder på, at stiger omfanget af træer, så stiger 

huspriserne også. Bytræerne bidrager også positivt til erhvervslivet. Forskning fra 

Washington Universitet viser, at kundetallet er langt højere for veje med træer, fremfor 

veje uden træer. Der kan måles en forskel på 25 %” (Wolf, 2003). 

 

De kommende mange år må påregnes flere klimatilpasningsprojekter på vejarealer. Med bag-

grund i de hidtil gennemførte projekter og de projekter der ses andre steder i landet, er klima-

tilpasningen et fænomen, som vil fordyre vejdriften. 

 

Det er givetvis billigere som helhed at løse monsterregn og skybrud på overfladen frem for for-

øgelse af kloakkapaciteten, men isoleret set får vejmyndigheden et mere kompliceret og vedli-

geholdelseskrævende anlæg ved etablering af nedsivning/forsinkelse af regnvand i vejmatrik-

len. 
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Tilstandsvurdering af kørebaner 
Resumé 

Teknik og Miljø får hvert år foretaget et visuelt hovedeftersyn på en tredjedel af kommunens 

vejnet, hvorved hele vejnettet er efterset over en treårig periode. Selve gennemsynet og be-

regning af skadespoint udføres af en ekstern rådgiver. Rådgiverens rapport er vedlagt som bilag 

1. 

 

Ud fra hovedeftersynene beregnes vejenes skadespoint. Dette bruges til at bedømme den gen-

nemsnitlige tilstand af vejene. Vejstrækningerne kan herefter prioriteres efter, hvor det teknisk 

og økonomisk er mest optimalt at reparere og udskifte slidlag først, således at vejens forvente-

de levetid bevares og kapitalværdien fastholdes. 

 

Aarhus Kommunes samlede vejnet er 1.291 km, hvoraf 508 km er omfattet af en funktionskon-

trakt de næste mange år. I dette notat behandles de resterende 783 km, som Aarhus Kommu-

ne selv står for vedligeholdelsen af. 

 

Målsætningen for vejnets tilstand, udtrykt ved fremskrevne skadespoint (SP), er for budgetperi-

oden 2018-2021 fastholdt fra forrige budgetperiode og ligger på 2,3.5 (det er samme målsæt-

ning som for vejene omfattet af funktionsudbuddet) Det er dette mål, der er arbejdes med i 

denne rapport. Den aktuelle tilstand af vejnettet viser et gennemsnitlig skadespoint på 2,41. 

Målsætningen for budgetperioden 2014-2017 er dermed tæt på at være opnået. Et udtræk fra 

vejman.dk viser, at ca. 60 % af vejnettet overholder målsætningen for denne budgetperiode, 

mens ca. 40% af vejnettet (hovedsagelig trafikvej, primær by) overskrider målsætningen.  

I nedenstående tabel fremgår det hvilket budgetbehov der er nødvendigt for at opnå et ønsket 

skadespoint. 

 
Tabel 1: Samlet overblik over sammenhæng mellem budget og skadespoint set over ti år 

 

Tabellen stammer fra Bilag 1, der er rådgiverens rapport. * skadespoint 2027 estimeres til 3,66 

 

Det aktuelle budget på 34 mio. kr./år (vurderet ud fra forventet forbrug i et normalt år uden 

overførsel af over/underskud) betyder en forringelse af vejen, der udtrykt i skadespoint giver et 

fald fra 2,41 til 3,66 i løbet af de næste ti år. For at fastholde det nuværende skadespoint på 

2,41 er budgetbehovet 44,8 mio. kr./år og hvis målsætningen for vejenes tilstand med et gen-

nemsnitligt skadespoint på 2,3 skal overholdes, skal budgettet årligt være på min. 45 mio. kr. 

                                           
5 Ved skadespoint er 0-2 God, 2-4 Acceptabel, 4-9 kritisk og >9 uacceptabel 
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Set i forhold til det langsigtede budgetbehov ved sidste analyse, er der sket et fald på 6 mio. kr. 

årligt. (fra 51 mio. kr. til 45 mio. kr.) Årsagen hertil er dels det faktiske registrerede skadesbil-

lede ved hovedeftersyn af vejene, samt en reduktion i beregningsmodellens enhedspriser. Ge-

nerelt har Aarhus Kommune meget gode priser på arbejder i forbindelse med renovering af ve-

jene. (sammenlignet med andre kommuner) Specielt asfaltpriserne er gunstige, og har været 

relativt lave de seneste år, hvilket giver anledning til denne reduktion. 

 

Målsætninger 

Teknik og Miljø har i forbindelse med ”Budget 2018-2021” vedtaget at fastholde målsætninger-

ne fra forrige budgetperiode. Målsætningen fremgår af nedenstående tabel. 

 
Tabel 2: Målsætning som skadespoint 

 

Tabellen stammer fra bilag 1, der er rådgiverens rapport. I bilag 1 står der under tabellen: Kil-

de, Aarhus Kommunes målsætninger udtrykt i skadespoint, 2014, jf. ’Budget 2014-2017’. 

 

Tilstandsregistrering 
Teknik og Miljø får af en rådgivende virksomhed foretaget visuel skadesregistrering af en tred-

jedel af kommunens vejnet årligt. Samtlige skader registreres med type og omfang, og de ska-

destyper, der registreres, er følgende: 

 Revner 

 Samlingsrevner 

 Krakeleringer 

 Rivninger 

 Afskalninger 

 Slaghuller 

 Lunker og sætninger 

 Sporkøring 

 Instabile asfaltlag 
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 Svedning/utilstrækkelig friktion 

 Skader ved riste, dæksler og lignende 

 Mangelfuldt længde- eller tværfald 

 

De registrerede data behandles i programmet BELOPS, som er et skadesregistreringsprogram 

tilhørende forvaltningssystemet vejman.dk. I vejman.dk ligger hele Aarhus Kommunes vejnet i 

databasen, og skaderne kobles på de enkelte strækninger. 

 

Ved metoden registreres samtlige strækninger over tid (cirka 3 år), og der kan udregnes et 

gennemsnitligt skadespoint for hele vejnettet. Der kan bl.a. også trækkes skadespoint ud på 

udvalgte vejklasser og enkelte strækninger. 

 

I vejman.dk kan således udtrækkes en retningslinje for vedligehold på asfaltbelægningsområ-

det, og detailplanlægningen sker ved årlige asfaltbelægningsplaner, som udarbejdes i forvalt-

ningen. Disse planer udarbejdes på grundlag af udtræk fra BELOPS, som granskes omhyggeligt 

inden de implementeres, idet de planer, der udtrækkes, er baseret på økonomi, aktuel tilstand, 

de registrerede trafikmængder på vejene samt standardværdier for de manglende parametre, 

som ikke er registreret i databasen vejman.dk. Planerne viser således, hvor det teknisk bedst 

kan betale sig at udføre belægningsarbejder, men tager ikke højde for andre interesser som 

kloakrenoveringsprojekter, kommunale strategier eller andre interesser. 

Detailplanlægningen sker overvejende ved brug af forvaltningssystemet, hvori der løbende sker 

opdatering af alle administrative og tekniske forhold på vejene. Desuden koordineres med led-

ningsejere. 

 

For skader gælder det, at uden reparationer og vedligehold forværres de over tid – nogle ska-

destyper hurtigere end andre – og omfanget kan på relativt kort tid blive omfattende, især hvis 

de påvirker vejens bæreevne/vejkasse. De data, som er registreret før det år skadespointene 

trækkes ud, fremskrives således at billedet svarer til det aktuelle år. 
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Kortudsnit med illustration af skadespoint, 2018. 
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Vejledning til vurdering af tilstand på veje 

Teknisk 

tilstand 

Beskrivelse Fotobilag 

God Skadespoint mellem 0-2 

Belægningen er stort set helt jævnt og in-

takt. 

Vejen er nyanlagt eller med relativt nyt slid-

lag, hvilket svarer til en tæt overflade og 

uden tab af bindemiddel.  

 

 

Acceptabel Skadespoint mellem 2-4 

Belægningen har kun få skader og/eller få 

asfaltreparationer, som alle er i god kvalitet. 

Der er kun få og næsten ubetydelige revner 

i asfalten. 

Belægningen fremtræder generelt ensartet.  

Der kan være tab af bindemiddel i mindre 

omfang.  

 

Kritisk Skadespoint mellem 4-9 

Belægningen er overordnet jævn, men med 

mindre revner eller ujævnheder. 

Eventuelle asfaltreparationer er udført i 

acceptabel kvalitet. 

Der kan være tab af bindemiddel og afskal-

ninger, således overfladen enkelte steder 

virker ru og ujævn. 

 

Uacceptabel Skadespoint over 9 

Belægningen er ujævn pga. sætninger, rev-

ner eller slaghuller.  

Der kan også være ujævnheder pga. flere 

dårlige asfaltreparationer. 

Der kan være tab af bindemiddel i, så over-

fladen virker ru. 
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Resultater 

Baseret på det gennemførte hovedeftersyn kan man ud af nedenstående tabel se fordeling af 

skadespoint på de omfattede veje. Et udtræk fra vejman.dk viser, at ca. 60 % af vejnettet 

overholder målsætningen for denne budgetperiode, mens ca. 40% af vejnettet (hovedsagelig 

trafikvej, primær by) overskrider målsætningen fra tabel 2. 

 
Tabel 3: Fordeling af skadespoint 2013.  

  

 

I det følgende skitseres tre scenarier. Hvordan udvikler skadespoint sig hvis det nuværende 

budget fastholdes, hvilket budget kræves for at fastholde det nuværende skadespoint på 2,41 

og hvilket budgetbehov er der for at indfri målsætningen om et skadespoint på 2,3 

 
Tabel 4: Udvikling i skadespoint hvis det nuværende budget på 34 mio. kr. pr. år fastholdes 
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Tabel 4 viser at det gennemsnitlige skadespoint vil stige fra 2,41 til 3,66 i år 2027 hvis det nu-

værende budget på 34 mio. kr. pr. år fastholdes. 

 

For at fastholde det nuværende skadespoint på 2,41 kan man af nedenstående tabel 5 se det 

årlige budgetbehov. Kurven viser en meget svingende budgetramme hen over årene, hvilket er 

et udtryk for at vejene nedslides ujævnt. Det gennemsnitlige budgetbehov set over ti år for at 

fastholde SP på 2,41 er 44,8 mio. kr. pr. år. 

 

Tabel 5: Budgetbehov for fastholdelse af SP på 2.41

 

I tabel 5 kan det ligeledes se hvordan budgettet bedst muligt fordeles mellem slidlag, reparati-

oner og forstærkninger af vejene. De første år er der tydeligt et stort behov for reparationer, 

hvilket er et udtryk for det efterslæb der er på vejene. 

 

For at indfri målsætningen om et gennemsnitligt SP på 2,3 kan man af nedenstående tabel 6 se 

det årlige budgetbehov. Som for tabel 5 er kurven meget svingende men giver et gennemsnitlig 

budgetbehov på 45 mio. Kr. pr. år. 

 

Tabel 

6: 
Bud-
getbe

be-
hov 
for 

ind-
friel-
se af 
mål-
sæt-
ning 
på SP 

2,3 
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Konklusion 
Indfrielse af målsætningen med SP på 2,3 kræver et budget på 45 mio. kr. pr. år til vejene de 

næste ti år. 

 

Hvis det nuværende SP på 2,41 skal fastholdes er budgetbehovet 44,8 mio. kr. pr. år. De næste 

ti år. 

 

Fastholdelse af det nuværende budget vil resultere i en forringelse af skadespointet fra 2,41 til 

3,66 over de næste ti år. 

 

I alle scenarier er indeholdt 4 % til byggestyring.   

 

 

 

 

 

  



  Side | 35  

 

Tilstandsvurdering på cykelstier 
Resumé 

Teknik og Miljø har i 2018 fået foretaget en visuel og dermed også komfortmæssig vurdering af 

de offentlige cykelstier i Aarhus Kommune. Inspektionen er gennemført med baggrund i en vej-

ledning, der skal gøre vurderingen så objektiv som muligt, og dermed give grundlag for at kun-

ne følge udviklingen.  

 

Aarhus Kommune har ca. 626 km offentlig cykelsti. 

 

Beregning ud fra den visuelle vurdering viser, at 58,3% af de offentlige cykelstier har en restle-

vetid på 20 år. Det er således lidt over ”ligevægtstilstand” på 50 % restlevetid (der er anbefa-

lingen fra SAMKOM, et samarbejde mellem vejdirektoratet og kommunerne). Ved registreringen 

i 2014 var den gennemsnitlige restlevetid præcis 50%. Den gennemsnitlige restlevetid for cy-

kelstierne i kommunen er således forbedret, men i samme periode er andelen af cykelstier der 

ligger i ”mindre god” og ”uacceptabel” vokset fra 10% til 16%. Grunden til den gennemsnitlige 

stigning i restlevetiden skal findes i forøgelsen af cykelstier der ligger i ”god” og ”meget god” 

tilstand fra 37% i 2014 til 61% i 2018.  

 

For ikke at få flere stier i den dårlige ende og fastholde en forventet gennemsnitlig levetid på 

cykelstierne på 20 år anbefaler Teknik og Miljø at der afsættes et budget på 5,0 mio. kr. årligt 

til vedligeholdelse. Det er en forøgelse af det nuværende budget på 3,5 mio. med 1,5 mio. kr.  

 

På baggrund af vurderingen kan det konkluderes, at der på kort sigt kan være behov for et løft 

af de dårligste stier, da der er blevet langt flere af disse siden sidste registrering. (i 2014 ud-

gjorde de under 1% og i 2018 udgør de 5% af det samlede stinet) Samtidig kan det konklude-

res at den gennemsnitlige levetid for kommunens stier er over middel.  

 

Et løfte af de dårligste stier vil koste 5,2 mio. kr. ekstra som et engangsbeløb i 2019. Alternativt 

kan løftet fordeles ud over den almindelige vedligeholdelse. På den måde vil det langsigtede 

budgetbehov være 5,2-5,4 mio. kr. hvilket dermed er en forøgelse på 1,5-1,9 mio. kr. i forhold 

til det nuværende budget på 3,5 mio. kr. 

 

Beskrivelse cykelstier 

Teknik og Miljø er myndighed for offentlige stier, der både findes langs veje og i selvstændigt 

tracé. 

 

De mest forekomne stityper: 

- Asfalterede stier 
- Stier med beton belægningssten 
- Grus 

 

Målet med vedligeholdelse af cykelstier er at bevare et sikkert og komfortabelt areal til at be-

tjene cyklende trafik, samt gøre det attraktivt for flere at benytte cyklen som primære trans-

portform. 
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Tilstandsregistrering 

Teknik og Miljø har defineret fem karakterniveauer til vurdering af stierne (se tabel 4). Vurde-

ringen svarer til metoden der er udviklet i SAMKOM, der er et samarbejdsforum mellem Vejdi-

rektoratet og kommunerne, hvor Aarhus Kommune har deltaget aktivt i udviklingsprojektet. 

Resultatet af registreringen udtrykker, hvor høj den gennemsnitlige restlevetid er. 

  

 

Ved metoden tildeles en given strækning en karakter ud fra den visuelle vurdering. En svaghed 

ved denne metode er, at en belægning godt kan få en god eller middel karakter, selv om den 

har en relativt høj alder. 

 

Hvis en belægning har en høj alder, vil den reelle restlevetid, på grund af den naturlige ned-

brydning der forekommer, ikke afspejles i den visuelle vurdering. Bindemidlet i asfaltbelægnin-

ger bliver hårdere med alderen og dermed bliver belægningerne mere porøse, ru i overfladen 

og mere modtagelige for vand. Nedbrydningen accelererer dermed, og det kan en visuel vurde-

ring ikke helt tage højde for, men det er indtil videre den hurtigste og lettest forståelige måde.  
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Tabel 1: Vejledning til vurdering af tilstand på cykelstier 

 

Karakter Beskrivelse Fotobilag  

1 Meget god tilstand - belægning opti-

mal. 

Belægningen er stort set helt jævnt og 

intakt. Dvs. uden rødder eller mærkbare 

revner. 

Cykelstien er nyanlagt eller med relativt 

nyt slidlag, dvs. overfladen er tæt og uden 

bindemiddel-tab.  

 

 

 

 

2 God tilstand - belægning god. 

Cykelstien har kun få skader og/eller få 

asfaltreparationer, som alle er i god kvali-

tet 

Der er kun få og næsten ubetydelige 

revner i asfalten. 

Belægningen fremtræder generelt ensar-

tet. Der kan være tab af bindemiddel i 

mindre omfang.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Acceptabel tilstand - belægninger 

opfylder de strategiske mål. 

Belægningen nogenlunde jævn/kan mær-

kes på cykel. Nogle mindre revner eller 

ujævnheder. 

Eventuelle asfaltreparationer er udført i 

god kvalitet. 

Der kan være tab af bindemiddel i et 

omfang så overfladen virker ru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Mindre god tilstand - belægning dår-

lig. 

Belægningen ujævn pga. sætninger, 

revner eller huller (dog under 5 pr. km.).  

 

Der kan også være ujævnheder pga. flere 

dårlige asfaltreparationer. 

 

Der kan være tab af bindemiddel i et 

omfang så overfladen virker ru. 

 

  

5 Uacceptabel tilstand - belægning 

meget dårlig. 

Belægningen har flere store huller eller 

ujævnheder. Der er i det meste af cykel-

stiens længde sætningsskader eller ned-

brudt belægning af større omfang.  

Der kan også være voldsom vækst af 

ukrudt. 

Der er tab af bindemiddel i et omfang så 

overfladen virker ru. Der er stentab. 
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Selve karaktergivningen foretages ud fra en visuel og komfortmæssig bedømmelse af stræknin-

gen, hvor inspektøren besigtiger stierne på cykel med en passende hastighed, der både giver 

mulighed for at vurdere selve stiens overflade og samtidig mærke ujævnheder. 

Undervejs på strækningen stopper inspektøren om nødvendigt op for at se nærmere på tilstan-

den (som dokumentation kan tages billeder, der i et vist omfang kan indgå i afrapporteringen). 

 

Omfanget af det inspicerede stinet var 489 km hvilket svare til 77% af det samlede stinet. Re-

gistreringerne vurderes at være repræsentativt for hele kommunen, da de er fordelt jævnt over 

bydele og stityper.  

 

Som dokumentation af tilstanden har Teknik og Miljø i samarbejde med firmaet LE34 videreud-

viklet og anvendt en GPS applikation til mobiltelefon. Ved hjælp af GPS’en logges den kørte rute 

og en given strækning med samme tilstand tildeles en karaktér, der kan vises visuelt med for-

skellige farver i et GIS-kort (se eksempel nedenfor). 

Via GIS-kortet kan den tilhørende tabel med længder anvendes meget effektivt i planlægning af 

kommende istandsættelser. 
 

Eks. på registreringer af cykelstier 
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Resultater 

Det gennemførte tilsyn i 2018 udmøntede i nedenstående fordeling af længder på de enkelte 

tilstandskarakterer for de vurderede 489 km cykelstier: 
 

Tabel 2: Tilstandsvurdering på cykelstier i 2018 

Tilstandsvurdering 
Længde 

m 
Restlevetid 

% 
Læng-

de*Restlevetid 
% af registre-

ringen 

Gennemsnit-
lig restlevetid 

% 

1 (meget god) 98.664 90 8.879.760 20   

2 (god) 199.850 70 13.989.500 41   

3 (acceptabelt) 110.716 40 4.428.640 23   

4 (mindre god) 55.168 20 1.103.360 11   

5 (uacceptabelt) 24.543 5 122.715 5   

Sum 488.941   28.523.975 100 58,3 

 

Beregning ud fra den visuelle vurdering viser, at der er en gennemsnitlig procentuel restlevetid 

på 58,3% på de offentlige cykelstier. Det er således lidt over ”ligevægtstilstand” på 50 % rest-

levetid. Ved sidste registrering i 2014 var den gennemsnitlige restlevetid præcis 50%.6 Den 

gennemsnitlige restlevetid for cykelstierne i kommunen er således forbedret, men som det kan 

ses ud af nedenstående diagram er andelen af cykelstier der ligger i ”mindre god” og ”uaccep-

tabel” tilstand i samme periode vokset fra 10% til 16%. Samtidig er der sket en forøgelse af 

cykelstier i ”god” og ”meget god” tilstand fra 37% i 2014 til 61% i 2018. 

 

 
Forskel mellem registreringer af cykelstier i 2014 og 2018 

  

  

                                           
6 Siden analysen i 2014 er der lavet nye beregningsmetoder i SAMKOM, men vi har sat tallene 

fra 2014 ind i samme model, så tallene er sammenlignelige med 2018 
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Investeringsbehov 
Beregning af budgetbehov til ligevægtstilstand på kort og lang sigt kan foretages med baggrund 

i SAMKOM – projektets forudsætninger: 

- Samlede cykelstilængde 488.941 m * 1,28 = 625.845 m 

- ligevægtstilstand svarer til at et anlæg har 50 % restlevetid 

- belægningers gennemsnitlige levetid, 20 år 

- gennemsnitsbredde på cykelstier er 2,23 m 

- gennemsnitlig belægningspris, 75 kr./m² 

 

Kort sigt 

Med en gennemsnitlig restlevetid på 58,3 % vurderes det ikke, at der på det nuværende grund-

lag er et efterslæb på vedligeholdelsen af stierne, men i modsætning til sidste registrering er 

der i dag langt flere stier med karakteren 5, der betyder at stien er i uacceptabel tilstand. Be-

tragtes dette som et efterslæb der skal bringes i orden her og nu beløber det sig til (24.543m * 

2,23m * 75kr.) * 1,28 (da registreringen kun udgør 78%) = 5,2 mio. kr. som en engangs inve-

stering for at kunne løfte niveauet. 

 

Lang sigt 

I SAMKOM’s projekt er opstillet en række anbefalinger og forventninger for at kunne opretholde 

et anlæg i acceptabel tilstand, hvilket vil sige at det samlede anlægge skal have en gennemsnit-

lig restlevetid på 50 % af de 20 år. Det skal samtidig bemærkes, at en middelrestlevetid på 50 

% betyder, at der også vil forefindes stier i dårlig eller måske direkte uacceptabel tilstand. 

 

Med en gennemsnitlig bredde på stierne på 2,23 m og en samlet længde vil det langsigtede 

budgetbehov være: 

hvis det kortsigtede budgetbehov er opfyldt: 2,23 * (625.845-24.543) * 75 / 20, svarende til 

5.028.388 kr. Hertil skal lægges et tillæg på 4% til byggestyring på budgetudvidelsen - så det 

samlede behov er 5,2 mio. kr.  

hvis det kortsigtede budgetbehov IKKE er opfyldt: 2,23 * 625.845* 75 / 20, svarende til 

5.233.629 kr. Hertil skal lægges et tillæg på 4% til byggestyring på budgetudvidelsen - så det 

samlede behov er 5,4 mio. kr.  

 

 

Konklusion 
Afhængig af om det kortsigtede budgetbehov indfries eller ej vurderes der at være er budget-

behov på 5,0-5,4 mio. kr. pr. år hvilket er en forøgelse af det nuværende budget på 3,5 mio. 

kr. med 1,5-1,9 mio. kr. pr. år. Resultatet af denne analyse stemmer meget godt overens med 

det langsigtede budgetbehov der blev vurderet i 2014. 

 

Teknik og Miljø anbefaler at afsætte et årligt budget på 5 mio. kr.  
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Tilstandsvurdering på fortove  

Resumé 

Teknik og Miljø har i 2018 fået foretaget en visuel og dermed også komfortmæssig vurdering af 

de offentlige fortove i Aarhus Kommune. Inspektionen er gennemført med baggrund i en vej-

ledning, der skal gøre vurderingen så objektiv som muligt, og dermed give grundlag for at kun-

ne følge udviklingen.  

 

Aarhus Kommune har ca. 1.047 km fortov, herunder gågader og pladser langs de offentlige 

veje. Dette svarer til ca. 2.052.000 m². 

 

Beregning ud fra den visuelle vurdering viser, at der er en gennemsnitlig procentuel restlevetid 

på 54,4% på de offentlige fortove. Det er således lidt over ”ligevægtstilstand” på 50 % restle-

vetid (der er anbefalingen fra SAMKOM, et samarbejde mellem vejdirektoratet og kommuner-

ne). Ved registreringen i 2014 var den gennemsnitlige restlevetid 52,6%. Den gennemsnitlige 

restlevetid for fortovene i kommunen er således vedligeholdt. 

 

En fastholdelse af den nuværende tilstand på fortovene, med en forventet levetid på 47,5 år, vil 

kræve et årligt budget på ca. 28,5 mio. kr.7 

 

En stor del af det nuværende fortovsbudget anvendes ved nødvendige arbejder i forbindelse 

med nye slidlag og ved ledningsarbejder, hvor vejmyndigheden vælger at omlægge fortovet. 

Der er derfor stort set ingen frie midler til planlægning og reduktion af de uacceptable fortove, 

med mindre der pågår et andet vedligeholdelsesarbejde. 

Beskrivelse fortove 
Hovedparten af fortovene langs de offentlige veje i Aarhus Kommune består af fliser med bro-

lægning. Standardfortovet består af en kantsten der afgrænser kørebane og gangareal samt 2 

rækker betonfliser med chaussesten i mellem. 

 

Øvrige forekomne fortovstyper: fliser med asfaltbort, asfaltfortov, belægningssten, granit m.m. 
 

Målet med vedligeholdelse af fortove er at bevare et sikkert og komfortabelt gangareal til at 

betjene gående trafik. 

Tilstandsregistrering 
Som for cykelstier er der defineret fem karakterniveauer til vurdering af fortovene. Vurderingen 

svarer til metoden, der er under udvikling i SAMKOM (samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet 

og kommunerne). En tilstandskarakter på 1 svarer til nyt eller meget godt, mens 5 svarer til 

uacceptabelt. (se Tabel 5) 

  

                                           
7 SAMKOM (samarbejde mellem Vejdirektoratet og kommunerne har anbefalet en restlevetid for 

fortove med fliser på 50 år og med asfalt på 25 år) Teknik og miljø har kigget på fordelingen af 

fortov med hensyn til belægningstype og slid (fortovene i midtbyen har en kortere levetid pga. 

skader fra lastbiler og anden varekørsel) og vurderet den gennemsnitlige levealder til at være 

47,5 år for et fortov i Aarhus Kommune. 
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Tabel 1: Vejledning til vurdering af tilstand på fortove 

Til-

stands

-

karak-

ter 

Overordet 

beskrivelse af 

fortovets til-

stand 

Specifik tilstandsbe-

skrivelse 

Foto 

1 Fortov som nyt 

eller i meget 

god tilstand. 

Fortovet fremtræder 

som nyt, eller med 

beskedne skader som 

kan udbedres ved 

mindre partielle repa-

rationer. 

 

2 Fortov i god 

tilstand. 

Fortov med mindre 

skader, f.eks.: 

Enkelte knækkede 

fliser og afskalninger i 

betonfliser. 

Enkelte løse chausse-

sten, og mindre lun-

ker/revner i asfalt. 

 

3 Fortov i accep-

tabel tilstand. 

Fortov med en del 

skader, f.eks.: 

Knækkede fliser og 

afskalninger i betonfli-

ser. 

Større revner i asfalt. 

Fortovet er ikke kom-

fortabelt for kørestols-

brugere eller barne-

vogne, men accepta-

belt for fodgængere. 

   

4 Fortov i mindre 

god tilstand. 

Mange knækkede fli-

ser. 

Dårlige kantsten. 

Ujævn asfalt med en 

del lapper og krakele-

ring. 

Fortovet er ikke kom-

fortabelt for hverken 

fodgængere, kørestols-

brugere eller barne-

vogne. 

   

5 Fortov i uaccep-

tabel tilstand. 

Reparations-

krævende inden 

for 1-2 år. 

Mange ”faldskader”. 

Mange knækkede fli-

ser.  

Dårlige kantsten. 

Ujævn asfalt med 

mange lapper og evt. 

rivninger. 

Fortovet er ikke kom-

fortabelt for hverken 

fodgængere, kørestols-

brugere eller barne-

vogne. 

Renovering bør udføres 

   



  Side | 43  

 

inden for kort tid. 

Ved metoden tildeles en given strækning en karakter ud fra den visuelle vurdering. En svaghed 

ved denne metode er, at en belægning godt kan få en god eller middel karakter, selv om den 

har en relativt høj alder. 

 

Dette kan især ses ved vurdering af fortove i ældre boligområder, hvor selve gangarealet kan 

være rimeligt i færdselsmæssig henseende, men hvor en eventuel kantsten eller asfaltbort kan 

være under kraftig nedbrydning. Et sådant fortov vil typisk i henhold til den visuelle vurdering 

få karakteren 3, men den reelle levetid vil være langt kortere, da nedbrydningen accelererer 

med tiden. Eksempler på forholdet er vist senere i notatet. Som under stier gør denne svaghed 

ved metoden, at mange strækninger vurderes til middelniveau. 

 

Selve karaktergivningen er foretaget ved en visuel besigtigelse - dels som fodgænger og dels 

ved inspektion fra cykel. Ved inspektionen foretages en bedømmelse af belægningsmaterialer-

nes tilstand samt en komfort- og sikkerhedsmæssig vurdering. Især den sikkerhedsmæssige 

tilstand har stor betydning for karakteren. Karaktergivningen sker som en gennemsnitsvurde-

ring over en fortovsstrækning, hvor tilstanden tilnærmelsesvis er ens. På en længere strækning, 

kan der derfor sagtens være givet flere forskellige karakterer. 

Tilstandsregistreringen har omfattet 60 % af samtlige offentlige fortove i kommunen.  

 
Eks. på registreringer af Fortove 
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Resultater 

Det gennemførte tilsyn i 2018 udmøntede i nedenstående fordeling af længder på de enkelte 

tilstandskarakterer for de vurderede 614 km fortove: 

 
Tabel 2: Tilstandsvurdering på fortovene i 2018 

Tilstandsvurdering 
Længde 

m 
Restlevetid 

% 
Læng-

de*Restlevetid 
% af registre-

ringen 

Gennem-
snitlig rest-

levetid % 

1 (meget god) 71.396 90 6.425.640 12   

2 (god) 201.157 70 14.080.990 33   

3 (acceptabelt) 304.321 40 12.172.840 50   

4 (mindre god) 35.315 20 706.300 6   

5 (uacceptabelt) 2.155 5 10.775 0   

Sum 614.344   33.396.545 100 54,4 

 

Beregning ud fra den visuelle vurdering viser, at der er en gennemsnitlig procentuel restlevetid 

på 54,4% af de offentlige fortove. Det er således lidt over ”ligevægtstilstand” på 50 % restleve-

tid (der er anbefalingen fra SAMKOM, et samarbejde mellem vejdirektoratet og kommunerne). 

Ved registreringen i 2014 var den gennemsnitlige restlevetid 52,6%. Registreringen fra 2014 
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udgjorde en langt mindre del af det samlede fortovsnet, hvorfor det er svært at sige om der har 

været en reel gennemsnitlig forbedring, men det er tydeligt at færre fortove har et uacceptabelt 

niveau. 

 
Fordeling af skadespoint på fortove i henholdsvis 

2014 og 2018 

  

 

Investeringsbehov 

Teknik og Miljø finder det ikke nødvendigt med et kortsigtet ekstraordinært investeringsbehov 

på fortovene, da der ikke for nuværende er mange fortove der har et skadespoint på 4 eller 5. 

 

Beregning af budgetbehov til ligevægtstilstand lang sigt kan foretages med baggrund i SAMKOM 

– projektets forudsætninger: 

 

- ligevægtstilstand svarer til at et anlæg har 50 % restlevetid 

- belægningers gennemsnitlige levetid, 47,5 år 

- gennemsnitsbredde på fortovene er 1,96 m 

- gennemsnitlig belægningspris, 650 kr./m² 

 

Det samlede fortovsareal inkl. gågader, pladser m.m. er i Aarhus Kommune ca. 1.047.000 m * 

1,96m. Dette svarer til ca. 2.052.000 m². Når den gennemsnitlige levetid er 47,5 år betyder det 

at der hvert år skal reetableres (2.060.000 m²/47,5år) = 43.200 m² fortov. Med en gennem-

snitspris på 650 kr. pr. m² og medregnet 4% til byggestyring, bliver det samlede budgetbehov 

28,5 mio. kr. pr. år. 

 

Konklusion 

Det nuværende budget på 28,6 mio. kr. er således svarende til behovet for at holde den nuvæ-

rende tilstanden på fortovene. Indeholdt i det vurderede behov på 28,5 mio. kr. er afsat 4% til 

byggestyring.  
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Tilstandsvurdering på vejafvanding 
Resumé 
Teknik og Miljø har i 2018 13,2 mio. kr. til vedligeholdelse af afvandingsanlægget på de offent-

lige færdselsarealer. På baggrund af det kendskab forvaltningen har til anlæggene, vurderes det 

reelle behov for at sikre en forsvarlig og rettidig vedligeholdelse at være ca. 15 mio. kr. 

 

I den ønskede budgetudvidelse indgår ikke midler til forøgelse af kapaciteten på det eksisteren-

de kloakanlæg som følge af klimatilpasning. Trods udsigt til klimaforandringer med stigende 

nedbør, forventes ikke et behov for forøgede anlægsinvesteringer på det eksisterende vejnet. 

Der pågår sideløbende et arbejde med klimatilpasning i andet regi, der skal løse dette problem 

gennem mere nedsivning og anden lokal afledning af regnvand ved skybrud. 

 

Beskrivelse af vejafvandingen 

Teknik og Miljø er ejer og skal dermed vedligeholde en stor del af det afvandingsanlæg og klo-

aksystem, der udelukkende er til brug for vejarealers afvanding. Vejafvandingen består af ren-

destensbrønde og stikledninger, der leder vandet væk fra vejene og frem til kloaksystemet. 

Derudover vedligeholdes ca. 120 km vejafvanding på større veje og ca. 100 km dræn i åbent 

land samt enkelte bassiner og pumpeanlæg. 

 

Formålet med afvandingen er dels at sikre færdslen, og dels at bevare vejanlæggene gennem 

en hensigtsmæssig dræning. I Aarhus Kommune er vejafvandingen flere steder i dårlig stand, 

hvilket kommer til udtryk i ødelagte stikledninger, der giver problemer med dårlig afvanding og 

rotter. 

 

Den manglende vedligeholdelse er særlig tydelig ved store regnskyl og skybrud, hvor vandet 

ikke kan ledes væk fra vejene. Det medfører problemer for trafikafviklingen, ligesom det øger 

nedbrydningen af vejene. 

 

I forbindelse med spildevandskloakering (separering) i mindre bysamfund i det åbne land fore-

tages ofte ikke særskilt regnvandskloakering, da områderne er udlagt som nedsivningsområder. 

Vejdrift har imidlertid ingen arealer til nedsivning, men må bruge de eksisterende gamle lednin-

ger med kapacitetsproblemer. I disse situationer kan det blive nødvendigt for vejdrift at etable-

re helt nye vejafvandingsledninger. 

 

Den akutte vedligeholdelse er nødvendig når ledninger falder sammen og kun kan renoveres 

ved opgravninger og udskiftning af ledningerne. Ved en løbende og forebyggende vedligeholdel-

se kan ledningerne i stedet fores, så opgravninger undgås. 

 

På de offentlige veje i Aarhus Kommune findes der ca. 28.000 rendestensbrønde og stiklednin-

ger.  
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I afvandingssystemet indgår bl.a. følgende elementer: 

 

- hovedkloakledninger 
- rendestensbrønde med stikledninger 
- åbne og rørlagte grøfter 
- drænledninger og faskiner 
- pumpestationer 
- regnvandsbassiner 

 

I tilknytning til vejafvandingen findes desuden en vagtordning, der naturligvis tager sig af andre 

akutte skader i vejarealet, men ofte har udkald af vejvagten relation til nedbør eller skader på 

kloakanlægget. I gennemsnit udgør udkald til afhjælpning af vandproblemer 43% af det samle-

de antal udkald af vejvagten (vejvagten kaldes også ud til huller i vejen, påkørsel af vejinven-

tar, døde dyr på vejen, væltede træer, færdselsuheld og andet der har indflydelse på trafikkens 

afvikling) 

 

Reparation af ledninger og brønde udføres på nuværende tidspunkt overvejende efter et akut 

behov, det vil sige hvis der sker sammenfald af brønde eller rør.  

 

Aarhus Vands ledningsvedligehold medfører dog i enkelte tilfælde mere systematisk vedligehold 

af vejafvandingen, idet Teknik og Miljø indgår i et samarbejde, når Aarhus Vand gennemfører 

større saneringer. 

 

Følgende fordele ved systematisk vedligehold kan anføres:  

- Reduceret økonomi påkrævet til enkelte opgaver 

- Mindre gener for trafikken i arbejdsøjeblikket  

- Mindre risiko for oversvømmelse af vejens naboer  

- Rotteproblemer vil blive reduceret 

- Pludselige brud vil kunne undgås og mindske risikoen for uheld i den forbindelse 

- Underminering og andre skader på vejen vil kunne afværges 

 

Tilstandsregistrering 

I år 2016 begyndt Teknik og Miljø at registrere de offentlige afvandingsledninger og brønde di-

gitalt. Aarhus Vand vedligeholder denne data for Aarhus Kommune. Vores viden om ledninger-

nes og brøndenes placering er derfor væsentligt forbedret siden år 2014. 

 

Teknik og Miljø har ikke en alder på hovedparten af vejafvandingen, og der er kun udført TV-

inspektion på en begrænset del, men med det kendskab der er til vejenes alder, er det vurde-

ringen at meget er over 50 år gammelt. Mange af de kloakledninger, der blev udført i 60’erne 

og 70’erne, blev udført i en kvalitet, der slet ikke kunne leve op til en forventet levetid på 100 

år. Teknik og Miljø er som eksempel ejer af en del hovedledninger i Risskov, hvor området 

skønnes at være fra 50’erne. Her viser TV-inspektioner, at ledningerne er tæt på kollaps.  

 

Antallet af rendestensbrønde stammer fra den registrering, der foretages i forbindelse med den 

årlige tømning af sandfanget i brøndene. 



  Side | 48  

 

 

Pumpestationer og regnvandsbassiner, hvoraf der er ca. 25 stk. af hver samt grøfter repræsen-

terer kun en mindre del af budgettet, hvorfor der ikke er foretaget en særskilt vurdering af 

budgetbehov hertil. Der gennemføres systematiske eftersyn på pumpestationer og regnvands-

bassiner. Der er derfor ikke risiko for større uventede eller øgede udgifter.  

 

Der er ikke foretaget en tilstandsvurdering af de øvrige elementer i vejafvandingen, da det tids- 

og omkostningsmæssigt er en stor opgave. Hovedparten af en tilstandsvurdering vil kræve TV-

inspektion af ledninger og brønde. Teknik og Miljø får i visse tilfælde gennemført inspektion, når 

Aarhus Vand alligevel inspicerer kloakhovedledninger i en vej. 

Resultater 
I 2018 er der afsat ca. 12 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af vejafvandingen i Aarhus Kom-

mune. Dette niveau svarer til forbruget i de senere år, der har svinget mellem 10,9 og 15,5 

mio. kr. årligt i perioden fra 2014-2017.  

 

I nedenstående tabel kan man se den økonomi Teknik og Miljø vurdere der skal til for at vedli-

geholde Aarhus kommunes afvandingssystem. Tallene er baseret på de nyeste registreringer og 

sidste år enhedspriser, samt en levetid/udskiftningstid på 100 år for de fleste elementer. 

 

 
Tabel 1: Samlet oversigt over budgetbehovet for vedligeholdelse af vejafvanding (se bilag 2 for 
de bagvedliggende beregninger) 

Emne Mængde   

Årlig nødvendig 
teoretisk ud-
skiftning [stk.] 
(100 år levetid)   

Enhedspris 
i 2017 (kr.)   

Nødvendigt 
årligt budget 
for opgaven 
(kr.) 

Rendestensbrønde (stk.) 28000 1) 280 2) 16.425 3) 4.599.000 

Stik til rendestensbrønde á 5m 28000 1) 280 2) 3.075 3) 861.000 

LER oplysning             500.000 

Vagt             580.000 

Grøfteoprensning           2) 793.311 

Drift og vedligeholdelse af pumper           2) 200.000 

Nye brønde pga. akutte problemer 100       16425 3) 1.642.500 

Regnvandsbassiner + veje på landet           2) 470.000 

Registrerede ledninger, længde i m. 
(bilag 2) 168000 4) 1680   1930 5) 3.242.400 

Registrerede brønde, stk. (bilag 2) 2849 4) 28   15000   420.000 

Tømning af rendestensbrønde 28000           1.597.620 

Total 
      

14.905.831 

1) Opgørelse fra entreprenør  

       2) Opgørelse over udførte opgaver anno 2017 

       3) Opgørelse fra entreprenør anno 2017 

       4) Data og pris fra AarhusVand, se bilag 2 

       5) Gennemsnitspris, se bilag 2 
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Udskiftning af rendestensbrønde og tilhørende stik, foregår løbende.  

 

På sigt skal vejmyndigheden levere oplysninger til LER vedr. placeringen af offentlige brønde og 

ledninger. Den registrerede data hos Aarhus Vand er dog hverken opmålt eller TV-inspiceret. 

Aarhus Kommune skal derfor enten opmåle alle brønde og ledninger eller påvise deres place-

ring, hver gang nogen skal grave i vejen. Begge dele er forbundet med en ekstra omkostning. 

En fuld registrering vil koste ca. 11 mio. kr. og hver påvisning ca. 1.600,- kr. Da der er ca. 300 

påvisninger om året forventer Teknik og Miljø i først omgang at bruge den metode da det kun 

beløber sig til ca. 500.000 kr. pr. år                                

 

Nye brønde pga. akutte problemer indeholder levering og sætning af nye brønde, men kun hvor 

det er akut nødvendigt og hvor vand udgør et problem for tilstødende grundejere. 

 

Registrerede ledninger og brønde vedrører hovedledninger og tilhørende samlebrønde som 

vejmyndigheden er ejer af. De fleste ejers af Aarhus Vand, men som det fremgår af tabellen 

ejer vejmyndigheden 168 km hovedledning og 2.849 samlebrønde. 

 

Trods udsigt til klimaforandringer med stigende nedbør, forventes ikke et behov for forøgede 

anlægsinvesteringer på det eksisterende vejnet. Der pågår sideløbende et arbejde med klimatil-

pasning i andet regi, der skal løse dette problem, gennem mere nedsivning og anden lokal af-

ledning af regnvand ved skybrud. 

 

Konklusion 
De samlede beregninger viser, at der er behov for 14,9 mio. kr. årligt for at sikre en løbende 

vedligeholdelse af vejafvandingen, så der ikke opbygges efterslæb. Det betyder, at det nuvæ-

rende budget på 13,2 mio. kr. pr. år skal øges med 1,7 mio. kr. årligt for at undgå øget efter-

slæb. 
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Tilstandsvurdering på broer og bygværker 
Resumé 

Broer og bygværker er det område, hvorpå der er den bedste og mest detaljerede registrering. 

Dette bunder naturligt i de høje krav til sikkerheden omkring broer og bygværker. 

 

Det registrerede behov for renovering og løbende vedligeholdelse på området er 8,5 mio. kr. i 

2018. 

 

Det foreslås, at 1 mio. kr. heraf afsættes på en KB-bevilling, hvor der sker løbende opsparing til 

en renovering af Ringgadebroen fx med 2 mio. kr. i 2018, der hvert år i forbindelse med Tek-

nisk Budget flyttes et år længere ud i fremtiden og samtidigt øges med 1 mio. kr. indtil det år, 

hvor der vurderes at skulle ske en større renovering. (forventeligt i 2026) 

 

Det nuværende budget på området udgør i 2018 5,4 mio. kr. årligt. Der er således behov for en 

budgettilførsel på 3,1 mio. kr.  

 

Beskrivelse af broer og bygværker 

Teknik og Miljø er bestyrer for 385 broer og bygværker på det aarhusianske vejnet. Broerne 

udgør både antalsmæssigt, værdi og vedligeholdelsesmæssigt langt den største gruppe af disse 

bygværker. (omfatter også støjværn, portaler over veje, bolværker langs åen og kanaler, spuns 

til sikring af vej og stianlæg, støttemure til optagelse af niveauforskelle, plankeværker, trapper 

til broer og tunneller m.m.) Indenfor de sidste par år er der tilkommet mange broer i forbindel-

se med bl.a. Aarhus Ø og fremadrettet kan nævnes at der ved etablering af Beder-Bering vejen 

vil komme yderligere ca. 10 broer hvoraf to stk. er jernbanebroer, der kræver ekstra vedlige-

holdelse af hensyn til sikkerhed. 

 

Teknik og Miljø bidrager endvidere til vedligeholdelsen af 23 broer, hvor der er en anden myn-

dighed – fx Banedanmark 

 

Formålet med broerne er at sikre trafikafviklingen på et højt sikkerhedsmæssigt niveau. Så-

fremt broerne ikke vedligeholdes, lukkes de af sikkerhedsmæssige årsager – enten for den 

overkørende eller den underkørende trafik. Det er derfor begrænset, hvor stort et vedligehol-

delsesmæssigt efterslæb, der i praksis kan opbygges på broområdet. 

 

Tilstandsregistrering 

Tilstandsvurderingen af broer og bygværker i kommunen udføres af en rådgiver på vegne af 

Aarhus Kommune. (se bilag 3) Af sikkerhedsmæssige årsager vurderes alle broer hvert 6 år og 

der forefindes derfor en god registrering af området. 

 

Efter aftale med DSB og Banedanmark har sikkerhedsvurderingerne på Ringgadebroen dog væ-

ret hyppigere i en årrække. 
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Resultater 

Ud fra normer på broområdet kan det teoretiske vedligeholdelsesniveau skønnes til ca. 11 mio. 

kr. årligt. Hertil kommer de broer, hvor Aarhus Kommune bidrager til vedligeholdelsen, men 

hvor andre myndigheder er bestyrere af broerne. Teknik og Miljø har dog valgt at lave en mere 

grundig registrering, fordi erfaringen er, at den reelle levetid på broer og bygværker er længere 

en den teoretiske og det samme gælder for enhedspriserne som er lavere i Aarhus kommune 

end landsgennemsnittet. 

 

Broer vurderes på en skala – en tilstandskarakter – på mellem 0 og 5. 0 er en bro helt uden 

skader, mens 5 er en meget dårlig bro. Ved tilstandskarakteren 4 og 5 enten lukkes eller sker 

der begrænsninger for trafikken over eller under broen. 

 

Broerne i Aarhus Kommune er generelt godt vedligeholdte med en gennemsnitlig tilstandska-

rakter er i 2018 på 1,12 (I 2014 var den 0,9, altså er der sket en lille forringelse af broernes 

tilstand).  

 

Nedenstående data er trukket fra bilag 3, der er rådgiverens rapport omkring broernes tilstand. 

Ud fra tilstandsregistreringerne er der lavet en økonomiske beregning af budgetbehovet til re-

parationer af broerne. 

 
Tabel 1: Det estimerede budgetbehov de næste syv år til broer 

År Udgifter pr. år Bemærkninger 

2018        11.745.450  Mange renoveringer kunne ikke foretages p.g.a. kulturåret og skubbes 

2019                          -    Ingen estimerede reparationer 

2020          7.418.000   

2021          2.614.900   

2022              250.000   

2023                          -    Ingen estimerede reparationer 

2024        17.927.080  Mange reparationer er estimeret til at skulle udføres dette år 

Sum        39.955.430   

Gennemsnit          5.707.919   

 

 

Det registrerede behov for renoveringsopgaver for de broer, hvor Aarhus Kommune er bestyrer 

er i gennemsnit 5,7 mio. kr. pr. år over de næste syv år. Hertil skal lægges 0,8 mio. kr. pr. år 

til løbende mindre vedligeholdelsesopgaver.  

 

Det vurderes at broer hvor anden myndighed er bestyrer, og Teknik og Miljø er bidrager, vil 

koste ca. 1 mio. kr. pr. år. 

 

Ydermere skal der tillægges ca. 1 mio. kr. årligt til opsparing til en større vedligeholdelse af 

Ringgadebroen, der erfaringsmæssigt skal ske hvert 10. år (næste gang i 2026) og koster i om-

egnen af 10 mio. kr.  
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Investeringsbehov 

Det nuværende budget på området udgør i 2018 5,4 mio. kr. årligt. Der er således behov for en 

budgettilførsel på 3,1 mio. kr.  

 

Det foreslås, at 1 mio. kr. heraf afsættes på en KB-bevilling, hvor der sker løbende opsparing til 

en renovering af Ringgade broen fx med 2 mio. kr. i 2018, der hvert år i forbindelse med Tek-

nisk Budget flyttes et år længere ud i fremtiden og samtidigt øges med 1 mio. kr. indtil det år, 

hvor der vurderes at skulle ske en større renovering.  

 

I de 3,1 mio. kr. er indeholdt et tillæg på 4 % til bidrag til byggestyrings opgaven i forbindelse 

med vedligeholdelsesarbejdet.  

 

Det er i forbindelse med etablering af Aarhus Ø pålagt Teknik og Miljø at overtage driften af 

rigtig mange nye broer og bygværker. Det samme gør sig gældende for Beder-Berringvejen. 

Ingen af disse broer og bygværker er ikke en del af denne analyse, da de endnu ikke er opret-

tet i systemet og heller ikke overdraget til drift. Det må derfor ventes, at der i næste opgørelse 

af broer og bygværker vil være et yderligere behov for tilførsel af driftsmidler. 

 

Konklusion 

Det registrerede behov for renoveringsopgaver for de broer, hvor Aarhus Kommune er bestyrer 

er i gennemsnit 5,7 mio. kr. pr. år over de næste syv år. Hertil skal lægges 0,8 mio. kr. pr. år 

til løbende mindre vedligeholdelsesopgaver. Det vurderes at broer hvor anden myndighed er 

bestyrer, og Teknik og Miljø er bidrager, vil koste ca.1 mio. kr. pr. år. Ydermere skal der tillæg-

ges ca. 1 mio. kr. årligt til opsparing til en større vedligeholdelse af Ringgadebroen, der erfa-

ringsmæssigt skal ske hvert 10. år (næste gang i 2026) og koster i omegnen af 10 mio. kr.  

 

Samlet set bliver det 8,5 mio. kr. pr. år 

 

Det nuværende budget på området udgør i 2018 5,4 mio. kr. årligt. Der er således behov for en 

budgettilførsel på 3,1 mio. kr.  

 

 

 


