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Prioriteringsforslag

Nr. TU02

Overskrift

Reducerede udgifter til udskiftning af asfaltslidlag

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Teknisk Udvalg
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

2.918

2.918

2.918

2.918

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

0

0

0

0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Priserne på asfaltslidlag har været lave i en årrække, og det har derfor været prioriteret at
udskifte asfaltslidlag på de større veje. Samtidig skal Høje Taastrup Fjernvarme gennemføre
omfattende gravearbejder de kommende år, og den kommunale udskiftning af asfaltslidlag
kan indtænkes i disse projekter. Samlet set betyder årrækken med lave priser kombineret
med synergieffekterne mellem kommunale projekter og fjernvarmeprojekterne, at budgettet
kan reduceres over den næste 4-årige periode.
2. Status
Vedligeholdelsesniveauet på de større veje er højt og frekvensen af udskiftning af asfalt kan
derfor sænkes for en periode. I en årrække har priserne på asfaltslidlag været usædvanligt
lave, og det er blevet prioriteret at udskifte asfaltslidlag på de større veje herunder vejene på
landet, hvor en relativ stor del af omkostningerne går til selve asfalten. Asfaltpriserne er siden
seneste asfaltudbud i foråret 2021 steget betydeligt både på grund af generelle prisstigninger,
men i særdeleshed, fordi asfalten opvarmes med gas.
Høje Taastrup Fjernvarme vil i perioden 2022 til 2026 nedgrave fjernvarmeforsyning i de
nuværende gasområder primært i Fløng og Hedehusene. Der skal gennemføres omfattende
gravearbejder, og Driftsbyen har i en længere årrække haft et tæt samarbejde med Høje
Taastrup Fjernvarme og udnyttet de synergier, som opstår, når gravearbejder kombineres
med vejistandsættelser. Der er tillige koordineret med istandsættelsesarbejder på private
fællesveje.
3. Ændringsforslag
Budgettet til udskiftning af asfalt reduceres.
Der er mulighed for at fokusere personaleressourcer både i marken og på det administrative
niveau samt midlerne i budgettet til istandsættelsesarbejder, så der gennemføres mindre
istandsættelsesprojekter i en årrække med henblik på at udnytte synergierne med
fjernvarmeopgravningerne.
Asfaltering af de største veje gennemføres kun i begrænset omfang.
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Forslaget kan implementeres fra 2023.
4. Konsekvens
På sigt vil vedligeholdelsesstandarden på vej-, sti- og fortovsbelægning falde og der kan opstå
et efterslæb.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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