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Bedre veje for de samme penge 
  
Det hårde vintervejr er hårdt mod vejene, der landet over er præget af huller. Det er et stort problem for 
trafiksikkerheden. Og det er hårdt ved køretøjernes styretøj, dæk og fælge. Desuden bliver det meget dyrt for 
skatteyderne i det lange løb, hvis vejnettet ikke holdes i god stand.  
  
Ansvaret for vedligeholdelse af de ca.. 3.800 km statsveje ligger hos Vejdirektoratet. Og her ser 
situationen gunstig ud. Med aftalen for finansloven for 2010 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti en 
bevilling på 2,7 mia. kr., der nu bruges til et ekstraordinært løft af vedligeholdelsen på statsvejene. Og vi få 
rigtig stor effekt af disse mange penge, der bringer statsvejene op til en god standard.  
  
Værre ser det ud med de ca. 70.000 km kommuneveje, hvor der mange steder er problemer. Det 
vedligeholdelsesmæssige efterslæb er stort - skønnet 12 mia. kr. Dertil kommer den forværrede aktuelle 
situation efter sne og hård frost. Kommunerne har altså en kæmpestor udfordring i en tid med knaphed på 
ressourcer i kølvandet på den globale finanskrise. Derfor er der også for vejområdet brug for at finde helt nye 
veje til at sikre få mere effekt for pengene.  
  
Her kan vi heldigvis finde godt nyt i de meget positive erfaringer, som en række kommuner har med at indgå 
mangeårige funktionskontrakter med private entreprenører. Det gælder eksempelvis i 
Mariagerfjord Kommune, hvor man har sparet hele 25 pct. ved at indgå en mangeårig kontrakt med en privat 
entreprenør om vedligeholdelse af kommunens veje. Pengene rækker altså betydeligt længere og 
vedligeholdelsen bliver bedre. Effektiviseringen opstår ved, at den private entreprenør langt bedre kan passe 
vedligeholdelsen af den enkelte vej ind i sit samlede program, så man opnår den største effekt af mandskab 
og maskiner. Metoden har vist sig effektiv - ikke mindst for den del af vejnettet, der ligger uden for de større 
byer.  
  
Jeg håber, at disse flotte resultater kan tjene til inspiration for alle landet kommuner. Et godt vejnet 
er rygraden i et moderne og konkurrencedygtigt samfund. Lad os samle kræfterne om at sikre øget 
landspolitisk og lokalpolitisk fokus på vejenes vedligeholdelse. Herunder skal vi udnytte de givtige erfaringer 
fra foregangskommuner på området. Vi har nemlig ikke råd til at lade være.   
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