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Vej- og Trafikudvalget (VTU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

Nummer Reduktionsforslag 

Budget-

løft 

Inve-

stering 2017 2018 2019 2020 

VTU (TM )  

Tilpasninger og mindre besparelser 

på drift af kollektiv trafik efter 

udbud, omlægning af ruter og kørsel 

efter ferieplan.      3,1 3,1 3,1 3,1 

VTU (TM )  Reduktion af vejdrift     2,5 2,5 2,5 2,5 

VTU (TM )  

Privatisering af mindre, lukkede 

boligveje (forventet 2-4 mio. kr. i 

2020 og fremefter)           2,0 

  I alt 0 0 5,6 5,6 5,6 7,6 
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Tilpasninger og mindre besparelser på drift af kollektiv trafik 

efter udbud, omlægning af ruter og kørsel efter ferieplan (77) 
 

Udvalg: VTU 

 

Forslag 77 

 

 Fuld effekt: 

3,1 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I dag bruger Silkeborg Kommune netto 41 mio. kr. til drift af kollektiv trafik/busser.  

Efter udbud overgår bybusdriften medio 2016 fra diesel til naturgas/biogas. Det kræver en 

investering på 7 mio. kr. til et tankanlæg, men disse midler er dækkes af et forventes delvis 

dækket af tilskud fra Energistyrelsen på 3 mio. kr. De resterende 4 mio. kr. ventes dækket af 

driftsbesparelser i 2016 og 2017. 

Der spares 1,7 mio. kr. på driften, men der ventes en permanent merudgift til handicapkørsel på 

0,7 mio. kr. 

Samtidig foreslås omlægning af bybusdriften på linie 1 mellem Silkeborg og Resenbro og linie 3 

mellem Silkeborg og Hvinningdal fra ½-times drift til 1 times drift på helårsbasis. Denne 

besparelse udgør 1,7 mio. kr. 

Samlet besparelse på kollektiv trafik 2,7 mio. kr. 

 

Teknik og Miljø forudser fremover en mindre besparelse på 0,1 mio. kr. ved reducerede 

køretider ved krydsning af ringvejen i Silkeborg efter åbning af motorvejen. Denne besparelse er 

foreløbig ikke indregnet på grund at usikkerhed ved om det er en korrekt vurdering. 

 

En yderligere besparelse på kollektiv trafik kan ske ved at indføre ”ferieplan” også i efterårsferie, 

vinterferie og påskeferie. Sommeren 2015 blev der indført ferieplan i skolernes sommerferie helt 

uden problemer. Udvides ferieplanen til de 3 andre korte ferier kan der spares 0,4 mio. kr. 

 

Alternativt eller supplerende, kan der arbejdes med: 

 

Ønskes flere besparelsesmuligheder rettes opmærksomheden mod landruterne, men hvis der 

eksempelvis her skal findes en besparelse på 0,5 mio. kr. vil det blive et større puslespil at 

erstatte eksempelvis 1 bus i Kellerup-området og så dække ruterne med de øvrige busser for i 

det mindste at opretholde betjeningen af skolerne. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

3,1 mio. kr.  3,1 mio. kr.  3,1 mio. kr.  3,1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Investering på 7 mio. kr. i gastankanlæg er stort set allerede fundet ved et forventet tilskud fra 

Energistyrelsen på 3 mio. kr. og de resterende 4 mio. kr. ventes dækket af 

driftsbesparelser/overførte midler i 2016 og 2017. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Mindre luftforurening, længere mellem busafgangene på linie 1 og linie 3. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen konsekvenser for kommunalt ansat personale, beskedne konsekvenser for privatansatte 

buschauffører i Tidebus. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 
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Ingen 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 
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Reduktion af vejdrift (78) 
 

Udvalg: VTU 

 

Forslag 78 

 Fuld effekt: 

2,5 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Betydelig større anvendelse af OB i stedet for normal asfalt. 

 

Billigste form for belægning på asfaltveje kaldes OB for OverfladeBehandling. Det sker ved at 

lægge bitumen ud for derefter at lægge de små granitskærver løst ovenpå. Derefter skal 

trafikken køre skærverne fast eller tromle vejen. De løse sten kræver at hastigheden sænkes 

markant for at undgå stenslag på forruderne indtil stenene er kørt fast og de resterende sten 

fejet væk. Denne belægning er mindst 40-50% billigere end normal asfalt, slidstyrken er på 

mange mindre veje mindst lige så god. Komforten for cyklister er ringere, vejen føles langt mere 

ru.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Hastighedsnedsættelse og risiko for stenslag samt mindre støvgener de første uger efter at 

belægningen er udlagt. Medfører forøget vejstøj især for de nærmest boende. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 
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Privatisering af mindre, lukkede boligveje (79) 
 

Udvalg: VTU 

 

Forslag 79 

 Fuld effekt:  

2-4 mio. kr. 

på lang sigt 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

En række mindre boligveje kan privatiseres som led i en løbende harmonisering. Ifølge vejloven 

kan en vej tidligst nedklassificeres/privatiseres 4 år efter at kommunen har offentliggjort den 

påtænkte beslutning. Det indebærer at beslutningen skal træffes af to på hinanden følgende 

byråd for at den kan føres ud i livet. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0 mio. kr.  0 mio. kr. 0 mio. kr.  2-4 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

13 mio.kr. ved privatisering efter 4 år (som eksempelvis Favrskov Kommune) og til 

minimumsstandard på vejene.   

Alternativ: Vejene planlægges privatiseret i takt med at de alligevel skal renoveres typisk med 

ny asfaltbelægning og fortov – tidsperspektiv 20-40 år. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Alle grundejere på de berørte veje skal overtage drift af vejen, herunder vedligeholdelse af 

kørebane, renholdelse, rabatter, vintertjeneste mv. Vejene afleveres så der som minimum ikke 

skal ske ekstraordinær vedligeholdelse de første 5 år. Der ydes basisrådgivning til oprettelse af 

vejlaug, bl.a. standardvedtægter og forslag til udgiftsfordeling. Forventet merudgift for typiske 

grundejere på 1500 – 2500 kr./år afhængig af lokale forhold. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Besparelser på vejdrift på meget lang sigt. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 

 

 

 

 


