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Budgetter til vejdrift
Ejendomme Korr. Budget 2022

Vejafvanding 5.001.984 kr.

Renholdelse 2.778.880 kr.

Rabatter 2.223.104 kr.

Beplantning, træer, buske og fjernelse af ukrudt 833.664 kr.

Vejskilte 700.000 kr.

Vejstriber 700.000 kr.

Gadefejning 1.759.957 kr. 

Fortove, ukrudt, flisereparationer og asfaltramper 1.574.699 kr.

Asfaltering, lapning af stier og fortove og huller ved brønde 926.293 kr.

Udebelysning, lysreguleringer, fartvisere, lys v. 
fodgængerovergange

5.527.091 kr.

Vintertjeneste 3.735.759 kr.

I alt 25.761.431 kr. 



Asfalt, økonomi 2022
Asfaltinvesteringer, kontrakter Beløb FR 2022

Fordelingsveje og lokalveje i tidligere Fakse og Haslev Kommuner, samt enkelte i tidligere Rønnede Kommune. Ca. 434 
km veje.
Rammeaftale: Varmblandet asfalt er det, mange vil kalde rigtig asfalt, og som er fin at køre på. Prioriteres af TMU.

9.200.000 kr.

Overfaldebelægninger kaldet ”OB” består af et stenlag fastholdt til vejoverfladen af en relativt tyk bindemiddelhinde 
(tjærelag). Prioriteres af TMU. 1.200.000 kr.

Fordelingsveje og lokalveje i tidligere Fakse og Haslev Kommuner, samt enkelte i tidligere Rønnede Kommune. Ca. 434 
km veje. Lapning af huller, opstribning af veje, brøndarbejder ifm. asfalteringer, kantfyld og højderegulering af rabatter 
samt dataregistrering af vejens tilstand. 
Afledte opgaver af de 2 foregående, samt hvor huller opstår. Igangsættes løbende af administrationen. 2.300.000 kr.

Trafikveje og gennemfartsveje (primært tidligere amtsveje). Ca. 91 km veje. Funktionskontrakt 2011-2025. Entreprenøren 
skal ud fra bestemte skader og skadesomfang, som omsættes til skadespoint, reparere og/eller lægge nyt asfaltslidlag på 
de veje med for højt skadespoint. 2.660.000 kr.

Fordelingsveje og lokalveje i tidligere Rønnede Kommune samt enkelte veje i tidligere Fakse og Haslev Kommuner. Ca. 
157 km. Funktionskontrakt 2016-2030. Entreprenøren skal ud fra bestemte skader og skadesomfang, som omsættes til 
skadespoint, reparere og/eller lægge nyt asfaltslidlag på de veje med for højt skadespoint.

2.378.000 kr.

I alt
17.738.000 kr.

Budget 2022 17.765.593 kr.



Anlægsoversigt 2022 
veje, stier og belysning

Område Anlægsbudget 2022 Økonomi

Veje, stier og Belysning Belysning Stadionvej + asfalt HFC 285.000 kr.

Veje, stier og Belysning Bomme ved stier 500.000 kr.

Veje, stier og Belysning Flyt af vejvedligeholdelse 11.659.238 kr.

Veje, stier og Belysning Øget vedligehold af veje 6.106.355 kr.

Veje, stier og Belysning Nye stibelægninger, cykelstier 1.000.000 kr.

Veje, stier og Belysning Pulje til cykelstier 3.999.750 kr.

Veje, stier og Belysning Forl. af Gisselfeldvej/omfartsvej i Haslev 1.000.000 kr.

Veje, stier og Belysning Renovering af fortove 3.867.764 kr.

Veje, stier og Belysning Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget 1.000.000 kr.

Veje, stier og Belysning Udskiftning af gadelys til LED (211082) 2.750.126 kr.

Veje, stier og Belysning Lysregulering Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev -247.485 kr.

Veje, stier og Belysning Fortov/cykelsti til Kommunegården 1.019.125 kr.

Veje, stier og Belysning Fortov Køgevej/Karise 102.413 kr.

Veje, stier og Belysning Total 33.042.286 kr.



Vejområdets nøgletal
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Enhedsdata vejdrift

• 679 km veje med tilhørende kantsten/fortove/rabatter 
• 105 km stier
• 6.874 regnvandsbrønde
• 85 broer
• 15 lysreguleringer
• 7.300 gadelamper
• 49 torontoanlæg ved fodgængerovergange
• 7 fartvisere
• 134 tændskabe til belysningen



Opgaver – Året rundt
• Vintertjeneste
• Vejtilsyn, tilsyn på vejene herunder sedler til borgerne om udhængende beplantning
• Vedligehold af belægninger på veje, stier og fortove
• Vej- og stibelysning samt torontoanlæg ved fodgængerovergange
• Lysreguleringer
• Vedligehold af skilte og afmærkninger (striber)
• Vedligehold af udstyr som skraldespande (384 stk.), busskure (75 stk.), bænke osv.
• Rensning og reparationer af vejafvanding i kloak og grøft
• Renhold og græsklipning langs veje i by og på land
• Pleje af vejtræer og øvrig beplantning langs vejen
• Vedligehold og skiltning af stier over åbent land (kirkestier)
• Samarbejde og tilsyn med eksterne leverandører og operatører
• Gravetilladelser og tilsyn med opgravninger samt skiltning og afspærring (1.000 stk. i 2021)
• Borgerhenvendelser (2.096 stk. i 2021)

Der er et tæt samarbejde med Center for Plan & Miljø, som er myndighed på trafikområdet



Asfalt 4 årig rammeaftale

Faxe Kommune har i 2021 indgået en 4-årig rammeaftale om varmblandet asfalt med Munck 
Asfalt A/S og med Pankas A/S om OB (underleverandør DOB).

Teknik & Miljøudvalget prioriterer de strækninger, som skal asfalteres hvert år for 434 km af 
kommunens veje.



Asfaltfunktionskontrakter

• 2 asfaltfunktionskontrakter vedr. asfaltvedligeholdelse og rabatkanter. 
• Colas.  Aftaleperiode 1/1/2011 – 31/12/2025 vedr. 91,3 km trafikveje (tidligere amtsveje)

• Pankas. Aftaleperiode 1/3/2016 – 31/12/2030 vedr. 157 km fordelingsveje/lokalveje

Entreprenørerne skal overholde krav til skadetilstande som er forskellige for 3 vejtyper:
– Trafikveje
– Fordelingsveje
– Lokalveje
Entreprenørerne bestemmer tidspunkt og metode.



Funktionskontrakter
Valg af materialer og ansvaret herfor påhviler alene entreprenøren. Dog skal følgende 
belægningspolitik følges:
• Slidlag på de enkelte veje der udlægges i kontraktperioden, skal have et ensartet udseende i 

hele vejens længde.
• Der må ikke benyttes OB på trafik-veje og gennemfartsveje (tidligere amtsveje).

På øvrige veje må der ikke benyttes OB indenfor byzonetavler
• Hvor entreprenøren påregner at anvende restprodukter, syntetiske materialer eller andre 

industriprodukter, skal oprindelsesstedet angives. 

• Rabatterne skal kunne lede vandet hurtigt og effektivt væk, sådan at der ikke vil stå vand på 
kørebanen. 

• Af hensyn til trafiksikkerheden, må der ikke forefindes kanter (vejkant-rabat) på mere end + 
4 cm.

• Rabatafhøvling/fræsning skal ske på en sådan måde, at der sker en effektiv vandafledning bort 
fra vejen.



Asfaltfunktionskontrakter

Vedligeholdet sker efter tilstandskrav og omfatter vedligehold af:

• Belægninger på asfalterede veje, raste- og parkeringspladser
• Retablering af kørebaneafmærkning efter asfaltarbejder
• Profilering af rabatter, der støder op til kørebanen
• Hævning af rendestensriste, dæksler og brønde i flydende karm
• Udskiftning af rendestensriste i fast karm
• Udskiftning af dæksler i fast karm som tillægsarbejder
• Dokumentation for overholdelse af krav til skadespoint og lappeprocent (årlige 

tilstandsregistreringer)



Funktionskontrakter
For at sikre et rimeligt udseende af vejoverfladerne, er der krav til det procentvise omfang af lapper i 
forhold til vejstrækninger (parcellens) areal for hver af vejklasserne.

• Af hensyn til trafiksikkerheden må der ikke forekomme slaghuller eller afskalninger. Kravet gælder 
også afskalninger i kørebanebelægningens kant og egentlige afbrækkede kanter.

• Der gælder følgende tidsfrister for udbedring af skader, anført i arbejdsdage. 



Vintertjeneste
• Der saltes og ryddes på offentlige veje og stier i prioriteret rækkefølge, så 

hovedfærdselsårer ryddes først og blinde boligveje sidst. På kortet ses de i 
rækkefølgen rød, blå, grøn og gul).

• Der ryddes desuden ved fortove, stier og p-pladser ved kommunens ejendomme, 
alle busstop, samt fortov der ikke er opfattet af grundejerforpligtelser.

• Ud over kommunens egne køretøjer og mandskab deltager private firmaer på 
kontrakt i vinterberedskabet.

Saltruter - længder fra GIS
(marts 2021)

Vejklasse I 166,5 km

Vejklasse II 276,5 km

Vejklasse III 183,1 km

Vejklasse IV 144,5 km



    Vintertjeneste
    Veje

Vintervejklasser, vejtyper, 
servicemål og metoder



Vintertjeneste
Stier

Vintervejklasser, stityper, 
servicemål og metoder



Spørgsmål?


