
NOTAT 

Høringssvar Strategisk vejnet 

Vejdirektoratet foreslår oprettelse af et strategisk vejnet og har sendt et op-

læg i høring i alle kommuner. Det Strategiske Vejnet skal bestå af de veje i 

landet som har den største samfundsøkonomiske betydning. Dette omfatter 

dele af statsvejnettet, Sund & Bælts veje samt strækninger på det kommuna-

le vejnet. Det er frivilligt for kommunerne at indgå i vejnettet, hvorfor der 

ikke medfølger økonomisk kompensation. 

 

KL mener:  

• at det kan være hensigtsmæssigt med et strategisk vejnet,  

• at det ikke er muligt at tage endelig stilling til forslaget, der har 

karakter af et idékatalog og  

• at det er problematisk med det uklare indhold,  

• at der ikke er afsat ressourcer til at realisere indsatsen 

 

Formålet med udpegningen af Det Strategiske Vejnet er, at sikre fokus på 

fremkommelighed på det overordnede vejnet. Forlaget til Det Strategiske 

Vejnet er lavet med udgangspunkt i vejens trafikbelastning og vejens trafi-

kale betydning, set på landsplan. Endvidere er anlagt en helhedsbetragtning 

for at skabe et sammenhængende vejnet som kan bringe trafikanterne fra A 

til B. 

 

Det fremsendte forslag til etablering af et strategisk vejnet indeholder en 

lang række elementer, der skal understøtte nytten og øge fremkommelighe-

den. Disse elementer er fx: 

• Opstilling af en række minimumsstandarder for vejenes stand 

og krav til vedligeholdelsen.  

• Forslag om øgede krav til information om vejarbejder 

• Krav om øget koordinering og prioritering af vejarbejdsaktivite-

ter på vejene i det strategiske vejnet, så trafikanter ikke oplever 
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at der er vejarbejde på fx både motorvej og den alternative lan-

devejsrute 

• Indførelse af mulighed for samlet styring af lysreguleringer i det 

strategiske vejnet 

• Indsamling af live-informationer om trafikintensitet mv. på ve-

jene. 

 

Det er ikke i høringsmaterialet beskrevet om alle disse elementer tages i 

anvendelse, eller hvornår det skal ske og der er ikke lavet beregninger af de 

økonomiske konsekvenser eller udgifter ved beslutning om at gennemføre 

disse aktiviteter. 

 

De dele af det kommunale vejnet, der forslås inddraget i det strategiske ve j-

net svarer for en dels vedkommende til de veje, som kommunerne overtog 

ansvaret for ved kommunalreformen. Det er bl.a. de gamle landeveje, der 

ligger langs motorveje.  

  

KL har overfor Vejdirektoratet tilkendegivet, at ideen med et strategisk vej-

net er god, men at kommunerne næppe frivilligt vil deltage i større udstræk-

ning, da projektet forventes at kræve en del investeringer i opstartsfasen.  

Samtidig minder det reelt om en ændring af klassificeringen af vejene. Det 

vil fremover stille krav om vedligeholdelse på et vist niveau, hvorved kom-

munernes muligheder for lokalt at prioritere andre fremkommeligheds- eller 

sikkerhedsmæssige hensyn formindskes, såfremt der ikke afsættes midler til 

etablering af det strategiske vejnet.   

 

Endelig har forslaget en karakter, hvor det ikke er muligt at se, hvad man 

reelt binder sig til, hvis man ønsker at indgå i et frivilligt samarbejde om det 

strategiske vejnet. 

 

KL mener sagen er principiel, da Vejdirektoratet søger at indføre nye opga-

ver via frivillighed uden økonomisk kompensation og ser frem til en yderli-

gere dialog om dette.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nikolaj Sveistrup 

Chefkonsulent 

KL – Kontoret for Teknik og Miljø 


