
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Asfaltinvesteringer Nr.: A40-10 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Teknisk udvalg Vej, trafik og rekreative områder Vej, trafik og rekreative områder 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 11.210 11.210 12.210 15.210 
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 11.210 11.210 12.210 15.210 
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Det indstilles, at der hvert afsættes 11,21 mio. kr. til den løbende fornyelse af slidlag på de kommunale veje, 
parkeringspladser og befæstede stier i perioden 2023-2025. I 2026 afsættes 15,21 mio. kr.  
 
Der er ca. 630 km. offentlige veje og ca. 75 km. stier med asfalt eller flisebelægninger. 
 
Priserne på asfaltbelægninger er ved licitationerne i 2022 steget med ca. 35 %. Det betyder, at med et budget på 
11,21 mio. kr. vil der sker en nedbrydning af vejkapitalen. Det vil sige, at trafikanterne vil opleve, at 
vejbelægningerne generelt bliver dårligere og dårligere fra år til år. 
Såfremt der ikke skal ske en generel forringelse af vejbelægningerne, så skal budgettet med det nuværende 
prisniveau hæves til ca. 20 mio. kr. 
 
I forbindelse med større fjernvarmeprojekter og kloakprojekter udnyttes muligheden for at få nyt slidlag på hele 
vejen, så det ikke kun er i ledningsgravens bredde, at der kommer nyt slidlag. Det giver en markant billigere 
fornyelse af belægningerne på kørebanerne. 
Med den kommende store udbygning af fjernvarmenettet vil der være behov for væsentlige budgetter til fornyelse af 
vejbelægninger, så det bliver muligt at lægge nyt slidlag på de veje, der graves op i forbindelse med 
fjernvarmearbejderne. Det vil være muligt at følge med fjernvarmeudbygningen med det indstillede budgetbeløb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 

 
Klima- og Bæredygtighedsvurdering   

K&B 
vurderet 

Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

 
Ja 

 
Lille 

Asfalt er et 
klimabelastende 
materiale 

Bedre belægning 
skaber mere 
køreglæde og større 
hastighed, hvilket 
øger færdslen. Til 
gengæld er det bedre 
for køretøjerne at 
køre på en 
vedligeholdt vej  

 
Se nedenfor 

Der er mulighed for at vælge asfalttyper, som har et reduceret klimaaftryk som materiale. Det bør i vides muligt 
omfang prioriteres. 
 
 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


