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Overordnet niveau



Forord

Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, 
rottebekæmpelse og gadelys … Dette er blot nogle 
af de mange forskellige opgaver, der håndteres af 
fællesskabet i kommunen til glæde for både borge-
re og erhverv samt kommunens mange gæster.

Med denne beskrivelse ønsker Teknisk Område i 
Ikast-Brande Kommune at give et overblik over 
hvem der gør hvad for hvem, når det handler om 
driften på det tekniske område.

Opgaverne udføres i to hovedgrupper:
 › Entreprenørafdelingen udfører en del af opga-
verne for Teknisk Område

 › Teknisk Område udfører – oftest via udbud – en 
stor del af opgaverne selv

Udover opgaverne for Teknisk Område udfører 
Entreprenørafdelingen også opgaver for andre 
kommunale afdelinger og forvaltninger. Bl.a. drift af 
genbrugspladser, rottebekæmpelse m.m.

Ikast-Brande Kommune 
Teknisk Område 
Sjællandsgade 6 
DK-7430 Ikast

Tlf.: +45 99 60 40 00 
Fax: +45 99 60 32 09

E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Godkendt af Byrådet 16. december 2019

Godkendt af Økonomi- og Planudvalget 10. december 2019

Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2019

I nærværende beskrivelse kan borgere, politikere 
m.fl. få et overblik over, hvilket serviceniveau Drift- 
og Anlægsafdelingen leverer på området veje og 
grønne områder samt få et overblik over, hvem der 
i øvrigt varetager hvilke opgaver.

I tilknytning til denne beskrivelse er der udarbejdet 
yderligere to beskrivelser, der henvender sig til an-
dre niveauer:
2. Udførende niveau 

Henvender sig specielt til de udførende  
medarbejdere i Entreprenørafdelingen.

3. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB)  
for drift af veje og grønne områder 
En uddybende beskrivelse som er den detal-
jerede driftsaftale mellem Drift- og Anlægs-
afdelingen og Entreprenørafdelingen.

God fornøjelse med læsningen!

 

Henrik Engedahl

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Serviceklasser

http://kort.ikast-brande.dk/spatialmap?profile=driftsaftale_borger

Alle veje og grønne områder, herunder 
også torve og pladser, er opdelt i tre 
serviceklasser; A, B og C. Drift, pleje 
og vedligehold er fastlagt ud fra områ-
detype og serviceklasse.

På de følgende sider illustreres niveau-
et for de tre serviceklasser med billed-
eksempler på, hvad der kendetegner 
henholdsvis klasse A, B og C på veje 
på landet og i by samt i grønne områ-
der i form af torve/pladser og parker.

Se serviceklasserne for samtlige veje  
og grønne områder i Ikast-Brande 
Kommune på kommunens GIS-kort.

KLASSE

B
Arealerne har en høj prioritet og tilstræbes at være vedligeholdt/velplejet

”Baghave”

Omfatter parker og grønne 
områder.

Der kan være delelementer i 
klasse A eller klasse C.

Mellemstor trafikmængde.

Omfatter færdselsarealer, som har betydning for 
afviklingen af den kollektive trafik eller væsentlig 
betydning for den lokale trafik mellem mindre 
bysamfund eller kvarterer i større byer.

De højst prioriterede fordelingsveje til erhverv- og 
boligområder, samt de vigtigste p-pladser.

KLASSE

C
Arealerne har en middelhøj prioritet og kan ikke altid forventes at være vedligeholdt/velplejet

”Natur”

Omfatter skov- og naturområder, 
hegn og krat, samt ekstensive 
parkarealer.

Der kan være delelementer i 
klasse A eller klasse B.

Lille trafikmængde samt erhvervsområder.

Omfatter færdselsarealer, som har betydning for 
afviklingen af den lokale nærtrafik samt veje i 
erhvervsområder.

KLASSE

A
Arealerne har en høj prioritet og tilstræbes altid at være vedligeholdt/velplejet

”Forhave”

Omfatter torve, centerområder, 
byparker samt rekreative anlæg 
og faciliteter.

Der kan være delelementer i 
klasse B eller klasse C.

Stor trafikmængde.

Omfatter færdselsarealer, som har afgørende 
betydning for afviklingen af den gennemgående trafik 
samt indfaldsveje.

Omfatter veje i bymidter, det rutenummererede vejnet 
og større indfalds- og omfartsveje i Ikast, Brande og 
Nørre Snede.

GRØNNE OMRÅDER VEJE
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Skadedyrsbekæmpelse

Genbrugspladser

Idrætsanlæg

Skoler og institutioner

Naturpleje og andre opgaver

Øvrige samarbejdspartnere

Asfalt og fortove

Vejafmærkning

Vejdrift rutenummererede veje

Gadefejning og brøndtømning

Vejbelysning

Elforbrug

Signalanlæg og fartvisere

Broer, autoværn

Afvandingsbidrag
Skovdrift og legepladser

Vejdrifts faste opgaverVejdrifts faste opgaver

Indkøb af salt

Vintertjeneste eksterne entreprenører

Levering af betonvarer til retableringLevering af betonvarer til retablering

Grøn drifts årsopgaverGrøn drifts årsopgaver

Grøn drifts faste opgaverGrøn drifts faste opgaver

Vejdrifts årsopgaverVejdrifts årsopgaver

VintertjenesteVintertjeneste

Drift- og Anlægsafdelingens opgaver – uden for Driftsaftalen

Drift af rutenummererede veje
Driften på rutenummererede veje med 
tilhørende rastepladser og grønne area-
ler består af renholdelse og reparation af 
asfaltbelægninger, græsslåning af rabat-
ter, pleje af græs- og plantearealer samt 
vedligeholdelse af afvanding, brolægning, 
færdsels- og vejvisningstavler, bygninger 
og inventar på rastepladser.

Årligt budget ca. 3,9 mio. kr.

Entreprenør er NCC.

Kontrakt er gældende for perioden 
01.02.2018 til 31.01.2022 med mulighed 
for forlængelse i op til 2 år.

Gadefejning og brøndtømning
Inden for byområder fejes langs kantsten 
på veje, parkeringspladser, i rundkørsler 
samt på spærreflader. Uden for byom-
råder fejes langs kantsten på broer og i 
rundkørsler samt på spærreflader.

Der fejes 3 gange om året i centerområ-
der (tidligt forår, sommer og efter løvfald) 
og 2 gange om året på øvrige stræknin-
ger (forår og efter løvfald).

Rendestensbrønde samt nedløbs-, gen-
nemløbs-, spule- og sandfangsbrønde 
tømmes 1 gang årligt.

Årligt budget ca. 1,8 mio. kr.

Entreprenør er Dansweep.

Kontrakt er gældende for perioden 
01.04.2019 til 31.12.2022 med mulighed 
for forlængelse i op til 2 år.

Asfalt og fortove
Ikast-Brande Kommune har 1.000 km 
asfalterede veje. Asfalten vedligeholdes 
således, at vejkapitalen ikke forringes 
væsentligt under hensyntagen til komfort 
og sikkerhed på vejene. På baggrund af 
data fra vejvedligeholdelsesprogrammet 
”RoSy” udvælges årligt de vejstrækninger, 
der ud fra trafiktal og vejklasse, giver det 
økonomisk mest fordelagtige resultat.

Større fortovsarbejder i forbindelse med 
almin de lig vejrenovering udføres normalt 
af Entreprenørafdelingen som en del af 
Driftsaftalen. Andre større fortovsarbejder 
udbydes.

Årligt budget ca. 7,0 mio. kr. til asfalt og 
ca. 5,7 mio. kr. til fortove.

Asfaltopgaver sendes i offentligt udbud 
hvert år, og der entreres med laveste til-
bud på de enkelte entrepriser.

Betonvarer indkøbes efter Ikast-Brande 
Kommunes indkøbsaftale med IBF. Aftalen 
er gældende for perioden 01.09.2018 til 
31.08.2022.

Vejafmærkning
Der udføres vejafmærkning på nye asfalt-
lag og slidt vejafmærkning genmarkeres. 

Årligt budget ca. 0,7 mio. kr.

Entreprenør er Eurostar.

Kontrakt er gældende for perioden 
01.10.2018 til 30.09.2020 med mulighed 
for forlængelse i op til 2 år.

Teknisk Områdes driftsarbejder

Figuren viser fordelingen af opgaver inden 
for drift- og vedligeholdelse af veje og grøn-
ne områder for Drift- og Anlægsafdelingen 
og for Entreprenørafdelingen i Ikast-Brande 
Kommune.

Drift af veje og grønne områder udføres på 
baggrund af Driftsaftalen. Driftsaftalen om-
handler vejdrift (de lysegrå søjler) og grøn 
drift (de lysegrønne søjler). 

De øvrige driftsarbejder er opgaver, 
som Drift- og Anlægsafdelingen håndte-
rer uden for driftsaftalen samt opgaver 
som Entreprenørafdelingen løser uden for 
Driftsaftalen.

De angivne beløb svarer til budgetter for 
2020. Samlet er budgettet for vejdrift ca. 
14,7 mio. kr. og for grøn drift 8,8 mio. kr.

For Drift- og Anlægsafdelingen er der en 
økonomisk sammenhæng og en sammen-
hæng i serviceniveauer mellem de enkelte 
”budgetkasser”.
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Legepladser 
I Ikast-Brande Kommune findes 11 of-
fentlige legepladser på torve og i parker. 
Ved udskiftning af legeredskaber og etab-
lering af nye indhentes tilbud. Større pro-
jekter sendes i offentligt udbud.

Årligt budget ca. 0,2 mio. kr.

Skovdrift
Den ordinære drift af skove er begræn-
set til ren- og vedligeholdelse af inventar 
og beskæring langs stier. Disse arbejder 
udføres af Entreprenørafdelingen, som en 
del af Driftsaftalen.

Større skovningsopgaver sendes i udbud 
eller laves på tilbud.

Årligt budget er 0 kr., da driften skal kun-
ne bære sig selv.

Vintertjeneste
Vintertjeneste består af glatførebekæm-
pelse og snerydning på offentlige veje, 
fortove og stier. Hertil kommer de area-
ler, hvor kommunen selv er grundejer. I 
Ikast-Brande Kommunes vinterregulativ 
er veje og stier klassificeret i 3 vintervej-
klasser med hvert sit servicemål for udfø-
relsen.

Udførelsen af vintertjeneste på ca. 181 
km i vintervejklasse 1 veje, ca. 440 km 
i vintervejklasse 2 og 3 veje, ca. 39 km 
fortove og ca. 32.000 m2 p-pladser har 
været i EU-udbud.

Årligt budget ca. 7,8 mio. kr. (heraf ca. 
2,4 mio. kr. til entreprenører og ca. 1,6 
mio. kr. til indkøb af salt). 

Udgifter til vintertjeneste varierer fra år 
til år afhængig af vinterens hårdhed.

Udbud af glatførebekæmpelse og sne-
rydning på vintervejklasse 1 veje, sne-
rydning på vintervejklasse 2 og 3 veje 
samt fortove er gældende for perioden 
01.10.2019 til 30.04.2023.

Entreprenører på kørebaner er Skærlund 
Maskinstation, Midtjysk Maskinstation, 
Keld K. Vidriksen, Grøn Vækst A/S, 
Entreprenør Søren K. ApS, Niels J. 
Philipsen Transport A/S og Ejstrupholm 
Maskinstation. Entreprenøren på fortove 
er FMT A/S. Entreprenører på p-pladser 
er Grøn Vækst A/S og Entreprenør Søren 
K. ApS

Salt og saltlage indkøbes efter SKI-aftale 
ved G. C. Rieber og Akzo Nobel.

Glatføremålestationer serviceres af 
Vejdirektoratet.

Signalanlæg og fartvisere
Ikast-Brande Kommune har 13 stk. sig-
nalanlæg samt 11 stk. faste fartvisere. 
Herudover findes belyste færdselstavler 
og torontoanlæg ved fodgængerovergan-
ge.

Drift og vedligeholdelse af fartvisere ud-
føres efter en serviceaftale med ITS.

Drift og vedligeholdelse af signalanlæg 
omfatter afhjælpning af fejl, udskiftning 
af standere, tilbehør og lyskilder, årlige 
eftersyn og en vagtordning. 

Årligt budget ca. 0,9 mio. kr.

Entreprenør er Energi Ikast.

Kontrakt er gældende for perioden 
01.01.2015 til 31.12.2018 med mulighed 
for forlængelse i op til 2 år.

Vejbelysning
Ikast-Brande Kommune har ca. 10.000 
stk. gadelamper. 

Drift og vedligeholdelsen omfatter af-
hjælpning af fejl, udskiftning af standere 
og lyskilder (på private fællesveje kun 
udskiftning af lyskilder), årlige eftersyn 
og en vagtordning. 

Årligt budget ca. 2,4 mio. kr. samt ca. 3,4 
mio. kr. til indkøb af el efter indkøbsaftale.

Entreprenør er Energi Ikast.

Kontrakt er gældende for perioden 
01.01.2015 til 31.12.2018 med mulighed 
for forlængelse i op til 2 år.

Broer
Broer og større bygværker får udført 
generaleftersyn hvert 5 - 6 år for kon-
statering af bygværkets tilstand og evt. 
investeringsbehov. Ud fra resultatet af 
generaleftersynet fastlægges hvilke ar-
bejder, der skal udføres for bevarelse af 
bygværkets kapitalværdi. Årligt rutineef-
tersyn udføres af Entreprenørafdelingen 
som en del af Driftsaftalen.

Årligt budget ca. 0,9 mio. kr.

Større renoveringsprojekter og nyanlæg 
udbydes i offentlig udbud.

Autoværn
Ved konstaterede behov for reparation, 
udskiftning eller nyopsætning indhentes 
tilbud. Større projekter udbydes i offentlig 
udbud.

Årligt budget ca. 0,2 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag
Ikast-Brande Kommune skal i henhold til 
lov om betalingsregler for spildevands-
selskaber mv. betale et årligt vejbidrag 
for kommunale veje og private fællesveje 
til spildevandsforsyningsselskabet på fire 
procent af udgifterne til kloakledningsan-
læggene.

Budget ca. 1,3 mio. kr. i 2020 (varie-
rer fra år til år afhængig af Ikast-Brande 
Spildevands anlægsbudget).
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GRØNNE OMRÅDER – TORVE OG PLADSER

Springvand
I funktion april - oktober

Belægningssten
Ukrudtsbrændes hver 14. dag*
Fejes 3 gange/år
Kanter af græs skæres 1 gang/år
Belægninger repareres ved opspring over 3 cm

Inventar og udstyr
Bænke, skraldespande etc. behandles 1 gang/år
Skulpturer rengøres 1 gang/3. år
Skilte rengøres 1 gang/3. år

Skilte
Skilte rengøres 1 gang/3. år

Vandrende
Rengøres 4 gange/år

Græs
Slås 1 gang/uge
Omkring faste genstande 4 gange/år
Opsamling af løv 4 gange/år

Skraldespande
Tømning 2 gange/uge

Blomsterkummer
Udplantning af blomster i maj

Udplantning af lyng i september
Kun på torve i Brande og Ikast

Lugning 1 gang/uge
Flagstang
Flag hejses ved rådhuse 
på flagdage

Træer
Beskæres efter behov 

Gadebelysning

Hække og pur
Klippes 3 gange/år

Opsamling af affald 2 gange/år

Sejl
Sættes op i forår 

og nedtages i efterår

Skaterramper
1 sæt står permanent i Ikast,  

1 sæt flyttes 4 gange/år mellem Brande 
og Nørre Snede

Bede med lyng/ 
stauder/rhododendron

Lugning 6 gange/år
Beskæres 1 gang/år

Buske/busketter
Beskæres 1 gang/år

Opsamling af affald 2 gange/år

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

GRØNNE OMRÅDER – PARKER

Skraldespande
Tømning 2 gange/uge

Legeplads
Tilsyn hver 14. dag

Faldunderlag renses 1 gang/månedTræer
Beskæres efter behov 

Bede med lyng/stauder/rhododendron
Luges 6 gange/år
Beskæres 1 gang/år

Grusstier
Harves/ukrudtsbrændes hver 14. dag,  

eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år
Reparation af huller dybere end 5 cm

Brønde tømmes 1 gang/år

Buske/busketter
Beskæres 1 gang/år
Opsamling af affald 2 gange/år

Inventar og udstyr
Bænke, skraldespande etc. males 1 gang/år
Skulpturer rengøres 1 gang/3. år
Skilte rengøres 1 gang/3. år

Søer/vandløb i parker
Kanter slås 2 gange/år
Afvandingsanlæg tømmes min. 1 gang/år

Græs
Slås 1 gang/uge
Omkring faste genstande 4 gange/år
Opsamling af løv 2 gange/år

Hække og pur
Klippes 3 gange/år
Opsamling af affald på hele arealet 2 gange/år 

Ekstra udstyr
Juletræ m. belysning
Julebelysning i platantræer 
langs Vestergade, Ikast

KLASSE

A
KLASSE

A
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VEJE I BYER

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Heller i byer
Græs slås hver 14. dag
Belægning ukrudtsbrændes hver 14. dag, 
eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år

Cykelstier
Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, 
kantskader der er større end 15x15 cm eller  
afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe 
Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider

Belægningssten
Reparation ved opspring 
der er over 3 cm

Fortove
Reparation ved opspring der er over 3 cm
I bymæssige områder er der oftest fortove i begge sider
Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse

Skraldespande
Tømmes 2 gange/uge

Asfalt
Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, 

kantskader der er større end 15x15 cm eller  
afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe 

Der asfalteres ca. 1 gang/15. år eller efter behov

Træer og beplantning
Beskæres efter behov til fritrumsprofil
Fritrumsbeskæring af øvrige træer og beplantning 
på privat grund er en grundejerforpligtigelse

Brønde
Tømmes 1 gang/år
Renholdelse af riste er en 
grundejerforpligtigelse

Fejning
Fejes langs kantsten 1 gang i foråret 
og 1 gang i efteråret efter løvfald
I bymidter fejes også om sommeren

Gadebelysning
I by- og erhvervsområder

Asfalt
Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, 
kantskader der er større end 15x15 cm eller  
afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe
Der asfalteres ca. 1 gang/15. år eller efter behov

Skilte og kantpæle
Skilte rengøres 1 gang/3. år
Kantpæle rengøres 1 gang/år

Cykelstier
Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, 
kantskader der er større end 15x15 cm eller  
afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe
Reparation af huller dybere end 5 cm i grusstier
Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider

Rabatter
Slås langs kørebane i juni

Slås i fuld bredde om efteråret
Afhøvles 1 gang/5. år eller efter behov

Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter 
maks. være 8 cm dybe

Grøfter
Oprenses 1 gang/5. år eller efter behov

Vejafmærkning
Genmarkeres efter behov

VEJE PÅ LANDET

Signalanlæg
I byområder

Vejafmærkning
Genmarkeres efter behov

Træer/beplantning
Beskæres 1 gang/år til fritrumsprofil
Fritrumsbeskæring af øvrige træer og beplantning 
på privat grund er en grundejerforpligtigelse

Skilte
Vaskes 1 gang/3. år

Opsamling af affald
2 gange/år

Hække og pur
Klippes 3 gange/år
Ildløn klippes kun i oversigts- 
arealer og bag cykelstier

Rundkørsler
Græs slås hver 14. dag
Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag, eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år

Heller
Græs slås hver 14. dag
Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag, eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år

Sideanlæg
Skraldespande tømmes 1 gang/uge og 2 gange/måned ved buslommer
Græs slås 1 gang/uge og omkring faste genstande 8 gange/år

KLASSE

A
KLASSE

A
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Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

GRØNNE OMRÅDER – TORVE OG PLADSER

Skraldespande
Tømning 1 gang/uge

Træer
Beskæres efter behov

Inventar og udstyr
Bænke, skraldespande etc.  
behandles 1 gang/år
Skulpturer rengøres 1 gang/3. år

Skilte
Rengøres 1 gang/3. år

Gadebelysning

Bede med lyng/stauder/rhododendron
Lugning 6 gange/år
Beskæres 1 gang/år

Hække og pur
Klippes 2 gange/år
Opsamling af affald 2 gange/år 

Buske/busketter
Beskæres 1 gang/år

Opsamling af affald 2 gange/år

Belægningssten
Ukrudtsbrændes hver 14. dag
Fejes 3 gange/år
Belægninger repareres ved opspring over 3 cm

GRØNNE OMRÅDER – PARKER

Skraldespande
Tømning 1 gang/uge

Inventar og udstyr
Bænke, skraldespande etc. males 1 gang/2 år
Skulpturer rengøres 1 gang/3. år
Skilte rengøres 1 gang/3. år

Skilte
Skilte rengøres 1 gang/3. år

Græs
Slås hver 14. dag
Omkring faste genstande 4 gange/år
Opsamling af løv 2 gange/år

Træer
Beskæres efter behov

Hække og pur
Klippes 2 gange/år

Opsamling af affald 2 gange/år

Faste belægninger
Ukrudtsbrændes hver 14. dag
Fejes 2 gange/år

Grusstier
Ukrudtsbrændes hver 14. dag, eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år
Reparation af huller dybere end 5 cm
Eventuelle brønde tømmes 1 gange/år

Bede med lyng/stauder/rhododendron
Luges 6 gange/år
Beskæres 1 gang/år

KLASSE

B
KLASSE

B

Teknisk Områdes driftsarbejder            1312            Teknisk Områdes driftsarbejder



VEJE I BYER

Asfalt
Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm,  
kantskader der er større end 15x15 cm eller  
afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe
Der asfalteres ca. 1 gang/25. år eller efter behov

Fortove
Der foretages reparation ved opspring der er over 3 cm
I bymæssige områder overvejende fortove i begge sider 
– ved nyanlæg og renovering vurderes, om der skal være 
fortove eller kun fortov i en side
Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse

Vejmarkering
Genmarkeres efter behov

Fejning
Fejes 1 gang forår og efterår langs kantsten

Brønde
Tømmes 1 gang/år
Renholdelse af riste er en 
grundejerforpligtigelse

Cykelstier
Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm,  
kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger 
større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Reparation af huller 
dybere end 5 cm i grusstier
Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider

Gadebelysning
I by- og erhvervsområder

Træer og beplantning
Beskæring efter behov
Fritrumsbeskæring af øvrige  
træer og beplantning på  
privat grund er en grund- 
ejerforpligtigelseBelægningssten

Repareres efter behov

Hække og pur
Klippes 2 gang/år

Ildløn klippes kun i oversigts- 
arealer og bag cykelstier

Opsamling af affald 2 gange/år

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Skilte og kantpæle
Skilte rengøres 1 gang/3. år
Kantpæle rengøres 1 gang/3. år

Rundkørsler
Græs slås hver 14. dag

VEJE PÅ LANDET

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Skilte og kantpæle
Skilte rengøres 1 gang/3. år. Kantpæle rengøres 1 gang/år

Asfalt
Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm,  
kantskader der er større end 15x15 cm eller
afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe
Der asfalteres ca. 1 gang/25. år eller efter behov

Vejmarkering
Genmarkeres efter behov

Grøfter
Oprenses 1 gang/10. år 
eller efter behov

Træer og beplantning
Beskæres efter behov til fritrumsprofil
Fritrumsbeskæring af øvrige træer og beplantning på privat grund er en grundejerforpligtigelse 

Rabatter
Oversigtsarealer og ved skilte slås i juni
Rabatter slås i fuld bredde om efteråret
Afhøvles 1 gang/10. år eller efter behov
Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter 
maks. være 8 cm dybe

Rundkørsler
Græs slås 1 gange/måned
Ukrudtsbrændes hver 14. dag, eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år
Pur klippes 2 gange/år

Heller
Græs slås hver 14. dag
Ukrudtsbrændes hver 14. dag, eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år

Sideanlæg
Skraldespande tømmes 1 gang/uge
Græs slås hver 14. dag og omkring faste genstande 4 gange/år
Opsamling af løv 2 gange/år

Signalanlæg
I byområder

Rabatter
Græsrabatter på stikveje klippes 1 gang/måned
Skillerabatter klippes 1 gang/måned

Heller
Ukrudtsbrændes hver 14. dag,  
eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år

KLASSE

B
KLASSE

B
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GRØNNE OMRÅDER GRØNNE OMRÅDER

Græs
Langs stier slås i 1 - 2 m bredde 2 gange/år

Naturgræs
Slås 1 - 2 gange/år
Det afslåede materiale 
fjernes eventuelt

Krat
Beskæring af fritrumsprofil efter behov

ved veje og stier

Skraldespande
Tømmes 1 gang/14. dag

Grussti
Ukrudtsbrændes hver 14. dag,  

eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år
Reparation af huller dybere end 5 cm

Nedfaldne blade
Fjernes ikke

Skov
Beskæring af fritrumsprofil ved veje og stier efter behov

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

TrampestiBjørneklo og andre invasive arter
Bekæmpes løbende

KLASSE

C
KLASSE

C
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Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget
*   I perioden april - oktober

VEJE I BYER VEJE PÅ LANDET

Asfalt
Der vil i begrænset omfang blive udført reparation 
af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader 
der er større end 15x15 cm eller afskalninger større 
end 50x50 cm og 3 cm dybe
Der asfalteres ca. 1 gang/40. år eller efter behov

Belægningssten
Reparation efter behov
Alternativt bliver belægningen asfalteret

Rabatter
Slås i fuld bredde om efteråret 1 gang/2. år
Afhøvles 1 gang/10. år eller efter behov
Oversigtsarealer og ved skilte slås i juni
Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter maks. være 8 cm dybe

Vejafmærkning
Der forekommer sjældent kørebaneafmærkning
Genmarkeres efter behov

Træer og beplantning
Fritrumsbeskæring af øvrige træer 
og beplantning på privat grund er en 
grundejerforpligtigelse 

Træer og beplantning
Beskæres 1 gang/3. år til fritrumsprofil
Fritrumsbeskæring af øvrige træer og beplantning på privat grund er en grundejerforpligtigelse 

Gadebelysning
I by- og erhvervsområder

Fejning
Fejes 1 gang forår og efterår  
langs kantsten

Fortove
Reparation ved opspring der er over 3 cm.
I bymæssige områder overvejende fortove i begge sider 
– ved nyanlæg og renovering vurderes behovet for fortove
Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse

Grøfter
Oprenses 1 gang/10. år eller efter behov

Asfalt
Der vil i begrænset omfang blive udført reparation 
af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader  
der er større end 15x15 cm eller afskalninger 
større end 50x50 cm og 3 cm dybe 
Der asfalteres ca. 1 gang/40. år eller efter behov

Brønde
Tømmes 1 gang/år

Renholdelse af riste er en grundejerforpligtigelse

Vejafmærkning
Der forekommer sjældent kørebaneafmærkning

Genmarkeres efter behov

Skilte og kantpæle
Skilte rengøres 1 gang/3. år
Kantpæle rengøres 1 gang/år

Heller
Græs slås hver 14. dag
Ukrudtsbrændes hver 14. dag, eller ukrudtssprøjtes 2 - 3 gange/år

Grusveje
Reparation af slaghuller der er dybere end 7 cm
Høvles efter behov, ca. 8 gange/år

KLASSE
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C
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Naturpleje og invasive arter
Natur & Vandløb er myndighed for natur-
pleje. Drift- og Anlægsafdelingen er an-
svarlig for udførelsen af opgaven. 

Entreprenørafdelingen udfører pleje af 
fortidsminder i den kommunale fortids-
mindeplejeordning, pleje af indhegninger 
ved græsningsarealer, vedligeholdelse af 
tilhørende publikumsfaciliteter samt be-
kæmpelse af invasive arter som kæmpe-
bjørneklo. 

Årligt budget ca. 0,2 mio. kr.

Andre opgaver
Entreprenørafdelingen udfører flere min-
dre opgaver for andre afdelinger i kom-
munen, herunder hjælp til flytning af 
flygtninge, praktiske opgaver i f.m. valg, 
gennemførelse af trafiktællinger, tilsyn 
med grave- og rådighedstilladelser, op-
sætning af kampagneskilte (f.eks. skole-
start- og fartkampagner), udlån af skilte 
til foreningsarrangementer, flagalléer, 
flytning af skater- og mobilboldbane samt 
beskæftigelse af nyttejobbere og andre 
med særlige behov.

Årligt budget ca. 2,0 mio. kr.

Øvrige samarbejdsparter
Entreprenørafdelingen udfører flere min-
dre opgaver for øvrige samarbejdsparter, 
som forsyningsselskaber, LejerBo og med 
vintertjeneste ved pensionister.

Årligt budget ca. 2,6 mio. kr.

Entreprenørafdelingens opgaver – uden for Driftsaftalen

Idrætsanlæg, Kultur og Fritid
Kultur og Fritid har ansvaret og budgettet 
for drift og vedligeholdelse af de kommu-
nale idrætsanlæg. 

Entreprenørafdelingen varetager den 
praktiske udførelse i form af græspleje 
på baneanlæg i Ikast, Tulstrup, Bording, 
Engesvang, Isenvad, Sydbyens boldbaner, 
Brande, Blåhøj, Uhre, Drantum, Nørre 
Snede, Ejstrupholm, Klovborg, Gludsted 
og Hampen samt boldbaner på alle skoler. 
Hertil kommer kunstgræsbaner i Ikast og 
Brande.

Plejen er tilpasset brugen af de enkel-
te baner og består af klipning af græs, 
gødskning, vanding, vertikalskæring, 
eftersåning og jævning. Den omkring-
liggende beplantning plejes ved beskæ-
ring og er tilpasset til serviceniveauerne i 
Driftsaftalen.

Årligt budget ca. 3,4 mio. kr.

Skoler og institutioner
Entreprenørafdelingen har aftaler med 
flere institutioner, skoler og ældrecen-
tre om pleje og vedligeholdelse af deres 
grønne områder. Niveauet er tilpasset den 
enkelte institutions behov. 

Entreprenørafdelingen bygger legepladser 
og -redskaber til institutioner efter til-
budsafgivelse.

Årligt budget ca. 1,0 mio. kr.

Vintertjeneste
Udførelsen af vintertjeneste på vinter-
vejklasse 1 veje, for glatførebekæmpelse 
og snerydning på nogle vintervejklasse 2 
og 3 veje samt på nogle stier, fortove og 
p-pladser er udliciteret til eksterne vogn-
mænd og entreprenører.

Den resterende del af vintertjenesten  
på veje, stier, fortove og p-pladser ud-
føres af Entreprenørafdelingen, ligesom 
Entreprenørafdelingen udfører de kom-
munale grundejerforpligtelser ved kom-
munens ejendomme. 

Entreprenørafdelingen har desuden an-
svaret for den praktiske gennemførelse af 
vintertjenesten ved varetagelse af vinter-
vagt-funktionen med overvågning af veje- 
og vejrlig, udkald og styring af indsatsen. 
Drift og vedligeholdelse af alt vintermate-
riel udføres af Entreprenørafdelingen, der 
også står for den praktiske del ved indkøb 
af salt. 

Skadedyrsbekæmpelse
Landbrug & Virksomhed er myndighed for 
rottebekæmpelsen. Entreprenørafdelingen 
varetager den lovmæssige bekæmpel-
se af rotter i kommunen i og ved private 
ejendomme i henhold til kommunens 
Rottehandlingsplan og gældende lovgiv-
ning på området.

Entreprenørafdelingen har 24 elektroniske 
fælder, der flyttes rundt efter konstateret 
behov, som supplement til Ikast-Brande 
Spildevand A/S bekæmpelse af rotter i 
kloakker.

Indsatsen er takstfinansieret. Årligt bud-
get ca. 1,7 mio. kr.

Alle kommunale ejendomme har fået 
foretaget bygningsinspektion for identi-
fikation af fejl og mangler i bygninger-
nes passive sikring mod indtrængning 
af rotter. Ved bygningsinspektion vur-
deres behovet for og opsætning af de af 
Ejendomsgruppen indkøbte Wiseboxe til 
aktiv sikring. Entreprenørafdelingen ser-
vicerer Wiseboxene.

Årligt budget til servicering af Wisebox 
ca. 0,15 mio. kr.

Genbrugspladser
Affald & Genbrug er myndighed 
for renovation og genbrugspladser. 
Entreprenørafdelingen bemander og har 
driften af Ikast-Brande Kommunes 4 gen-
brugspladser beliggende i Ikast, Bording, 
Brande og Nørre Snede. Opsynsfolkene 
skal give god og ensartet service over for 
borgerne og sikre en effektiv, stabil og 
sikker økonomisk drift af genbrugsplad-
serne.

Entreprenørafdelingen sørger for tømning 
af skraldespande ved 122 miljø-øer og for 
reparation af mindre skader på miljø-øer. 
Efter bestilling fra Affald & Genbrug fore-
tages opsætning af nye miljø- øer.

Entreprenørafdelingen varetager den 
praktiske del omkring udsætning af af-
faldsbeholdere ved borgere i forbindel-
se med dagrenovation samt tilhørende 
hjemtagning af beholdere, påsætning af 
labels/TAG, informationsmateriale og øv-
rige ad hoc opgaver.

Årligt budget ca. 8,7 mio. kr.
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Teknisk Område

Sjællandsgade 6

DK-7430 Ikast

Tlf.: +45 99 60 40 00

Fax: +45 99 60 32 09

E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


