
 
FAKTA OM: Vej og Park 
 

Beskrivelse af brugere Alle som færdes på kommunens veje, stier og i kommunes 

skove, parker og grønne områder. 

 

Borgere og virksomheder, der skal have tilladelser i henhold til 

gældende love og regler på området. 

Beskrivelse af opgaver Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og stier enten via 

kommunes egen Entreprenørafdeling eller ved eksterne entrepre-

nører, som findes via udbud. I efteråret 2021 gennemføres en 

konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver. 

 

Trafiksikkerhedsopgaver, herunder udpegning af uheldsbelastede 

kryds og strækninger, samt kampagner og trafikplanlægning. 

 

Administration af lovgivningen på vejområdet, herunder ad-

gangsforhold, skiltning, godkendelse af private byggemodninger, 

tilladelser til opgravning i vejarealer med videre. 

 

Bygherre på kommunes byggemodninger og vejprojekter, herun-

der både nyanlæg og renoveringer. 

 

Drift og vedligeholdelse af kommunes skove, legepladser, torve, 

parker og grønne områder. 

Nøgletal og økonomi Ikast-Brande Kommune har ca. 1.035 km offentlige veje, 132 km 

fortove og 59 km offentlige stier, der skal driftes og vedligehol-

des.  

 

Kommunen vedligeholder ud over belægninger blandt andet også 

ca. 190 større broer og bygværker samt omkring ca. 11.000  

gadelamper, hertil kommer signalanlæg, striber, skilte, skralde-

spande, toiletter med videre. 

 

I det vedtagne budget for 2021 er der afsat følgende til vejdrift 

og vedligeholdelse: 

 23,2 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse, herunder er ra-

batklipning, gadefejning, ukrudtsbrænding, gadelys, signal-

anlæg og broer 

 20,3 mio. kr. til belægninger, herunder fortove og asfalt. 

 7,8 mio. kr. til vintertjeneste 

 

Kommunen har ca. 390 ha skov, hvoraf de ca. 250 ha er bynære 

skove, hvor der er flere publikumsfaciliteter. Skovdriften hviler i 

sig selv, så nye publikumsfaciliteter finansieres af skovhugsten. 

 

Hertil kommer ca. 360 ha. parker og grønne områder. 



 

Til driften af parker, springvand og grønne områder er der afsat 

ca. 9,9 mio. kr. årligt. 

Beskrivelse af medarbej-

dere på området 

Medarbejderne i Vej og Park består af 6 ingeniører, 2 skov- og 

landskabsingeniører, 1 teknisk designer og 1 HKér. Der er pt. 2 

ubesatte stillinger (ingeniør/landinspektør). 

Særlige udfordringer I en række ældre boligområder, er der mange nedslidte fortove, 

der står over for udskiftning. Omfanget står ikke mål i forhold til 

den almindelige drift. 

 

Flere af kommunes parker og alléer er ved at have nået en alder, 

hvor træerne derfor har nået en størrelse, som giver skyggege-

ner for naboerne og ødelægger de omkringliggende belægninger. 

 

Serviceniveauer skal gennemtænkes, da der bliver hyppigere ud-

fordringer som følge af mere bevoksning på sidearealer og ukrudt 

på belagte arealer m.m.  

 

Svært at rekruttere arbejdskraft, hvilket betyder længere sags-

behandlingstider. 

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Byrådet fastsætter selv serviceniveauet på en række områder - 

Fx renholdelse, belægningernes tilstand og plejeniveauet for de 

grønne områder 

 

Byrådet fastlægger delvist serviceniveauet på vintertjenesten, 

her skal kommunes serviceniveau dog godkendes af politiet. 

 

Prioritering af hvor midlerne til trafiksikkerhed skal anvendes.  

 


