Definition af nøgletal /9-03-18
Definitioner er udviklet af kommunale chefer på vejområdet, og skal sikre, at det er samme aktivitet
og ydelse, der ligger bag tallene.
I den digitale indberetning udfylder kommunerne de grønne felter. De blå rækker skal udfyldes, og
de underliggende rækker under hvert nøgletal udfyldes, såfremt det er muligt. Kommentarfeltet er
meget vigtigt for vurdering af den enkelte kommunes tal.
Definitionerne er skrevet ind i den digitale indberetning, som I modtager efter at have tilmeldt
kommunen. Modellen beregner selv omkostninger pr. enhed efter de fakta-oplysninger I giver for
kommunen.
Erfaringer fra de kommuner, der har deltaget i udviklingen siger, at det højest tager to dage at
indsamle og udfylde indberetningen.
Tal

Definition/primære kommentarer

Nøgletal for Regnskab 2017

Total

1) Kørebaner - Enhed: pr. km.
offentlig vej (OBS: grusveje)

a) Fornyelse - Drift- og
anlægsmidler til fornyelse, men ikke
nyanlæg
b) Reparation
c) Afstribning - nymarkering og
genmarkering
d) Grusveje - Enhed: pr. km.
offentlig grusvej
e) Vejens udstyr - skilte, autoværn,
vejpæle - belysning i punkt 6

Fulddækkende belægninger inkl. forberedende arbejder (partiel
udskiftning, hævning / udskiftning af brønde og riste).
Regulering af kantsten og fortove forud for slidlag anføres om muligt
under nøgletal 5, Fortove.

Akutte og planlagte partielle reparationer, herunder
slidlagsretableringer efter opgravninger.
Anfør om muligt fordeling på nymarkering hhv. genmarkering.
Grusveje er ikke medregnet i nøgletallet/pr. enhed, da enheden for
grusveje er en anden end for de øvrige poster. Evt. antal
skrabninger/tilførsel af grus.
Angiv om muligt fordeling på udgifter til indkøb af materiel hhv.
arbejdsløn/øvrige udgifter.

2) Renholdelse - Enhed: pr. km.
offentlig vej
Antal fejninger/år. Bemærk hvis grundejerforpligtelser er med.
Eksklusiv kommunens forpligtigelser som grundejer. Ikke pladser og
gågader.
a) Fejning af kørebaner og
cykelstier fratrukket indtægter
b) Tømning og vedligeholdelse af
affaldskurve - Enhed: INGEN
c) Ukrudts-bekæmpelse

Beløb inkl. opsætning og udskiftning. Angiv tømningsfrekvens(er) i
bemærkninger.
Angiv omfang/frekvens. Kun ukrudtsbekæmpelse på offentligt vejareal
(veje, stier, fortove).

d) Fjernelse af Graffiti
e) Indsamling af affald på og langs
veje

Eksklusiv tømning af affaldskurve

3) Afvanding - Enhed: antal
vejbrønde
a) Reparation af vejafvanding og
brønde
b) Tømning af brønde og
bortskaffelse af sand

Xxxxxxx Kommune

Angiv om reparation af rørunderføringer er med eller om de indgår i
grøfter.
Angiv tømningsfrekvens(er)

Definition/primære kommentarer
Tal
c) Driftslignende anlæg og
F.eks. udgifter til vejafvanding i forbindelse med ledningsrenoveringer.
renoveringer - Drift- og
anlægsmidler til fornyelse, men ikke
nyanlæg
Skal med, men ikke medregnes i sum af nøgletal
d) Vejbidrag til forsyningsselskab
Skal med, men ikke medregnes i sum af nøgletal
e) Vejbidrag, procentsats opkrævet
af forsyningsselskab
Opgørelse af klimatiltag, men skal ikke medregnes i sum af nøgletal
f) Klimatiltag
4) Cykelstier - Enhed: pr. km.
Cykelsti

a) Belægning på cykelsti og
reparationer - Drift- og
anlægsmidler til fornyelse, men ikke
nyanlæg
b) Reparation

Kantstensbegrænsede cykelstier og cykelstier i eget tracé
Fulddækkende belægninger (asfalt, belægningssten, anden
belægning) inkl. forberedende arbejder (partiel udskiftning, hævning /
udskiftning af brønde og riste). Regulering af kantsten og fortove
forud for slidlag anføres om muligt under 5) Fortove.

Bemærk hvis reparation er allerede indeholdt i kørebaner

5) Fortove - Enhed: pr. km fortov
Udskiftning af mindre strækninger, knækkede/forvitrede fliser,
opretning af lunker. Men ikke nyanlæg
a) Fortovskonto
Den løbende fornyelse/renovering af fortov og kantsten f.eks. forud
for asfaltarbejder, samt andel i større projekter med
forsyningsvirksomhedernes anlægsaktiviteter.
b) Driftslignende anlæg og
renoveringer
6) Bygværker - Enhed: antal broer
a) Drift af bygværker inkl.
rørunderføringer med spændvidde
over 2 meter.

Bemærk øvrige rørføringer konteres under grøfter

b) Driftslignende anlæg og
renoveringer - Drift- og
anlægsmidler til fornyelse, men ikke
nyanlæg
7) Vejbelysning - Enhed: antal
gadelamper
a) El inkl. afgifter
b) Drift af belysning fratrukket
indtægt

Bemærk hvis kommunen betaler belysning for private fællesvejeindtægt skal fratrækkes
Større planlagte renoveringer, f.eks. udskiftning af master,
sikkerhedsopdatering og LED-udskiftninger i indeværende periode.

c) Driftslignende anlæg, mindre
ombygninger og renoveringer Drift- og anlægsmidler til fornyelse,
men ikke nyanlæg
8) Signalanlæg - Enhed: antal
signalanlæg
a) Drift, inkl. el

Bemærk hvis el allerede er under vejbelysning

Større renoveringer, f.eks. serieudskiftning af styreapparater. Bemærk
b) Driftslignende anlæg og
om muligt planlagte serieudskiftninger.
renoveringer - Drift- og
anlægsmidler til fornyelse, men ikke
nyanlæg
9) Rabatter - Enhed: pr. km
offentlig vej

Xxxxxxx Kommune

Tal
a) Græsslåning

Definition/primære kommentarer
Slåningsfrekvens(er). Angiv om andet end rabatter/ hele anlæg langs
veje indgår.

b) Beplantning ved veje, inkl.
vejtræer
c) Regulering af rabatter (afhøvling
og kantfyld)
d) Oprensning af grøfter
10) Vintertjeneste - Enhed: pr. km
offentlig vej

Inkl. bortskaffelse af afhøvlet materiale
Inkl. bortskaffelse af oprenset materiale
Udgør regnskab fra foregående år - 1. januar til 31. december, og er
summen af vejrafhængige udgifter og faste vinteromkostninger
Værksted ift. klargøring inkl. indkøb og klargøring, vagtordning;
Beredskabshonorar til entreprenører; Målestationer, vinterman,
dataopsamling.

a) Faste vinteromkostninger ("Nulvinter")

b) Vejrafhængige udgifter

Vejrafhængige udgifter er summen af snerydning, spredning af salt og
saltomkostninger. Angiv om muligt antal udkald og
gennemsnitspris/enhed

- Spredning af salt
- Snerydning
Læsning af salt, salthal, saltindkøb.
- Saltomkostninger
Biler, sneplove, saltspredere og traktorer

c) Materiel/nyanskaffelser
Samlede udgifter for de 10
udvalgte områder

Xxxxxxx Kommune

