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Introduktion til metoden 

Målingen af kommunernes erhvervsvilkår for vejgodstransportbranchen er baseret på en række forskellige 

datakilder og indikatorer, der tilsammen tegner et billede af, hvor gode vilkår der er for vejgodstransport-

branchen i de enkelte kommuner.   

Der er tale om en relativ måling i den forstand, at kommunerne bliver sammenlignet og rangordnet i for-

hold til hinanden. Målingen giver dermed en samlet rangliste over kommunernes erhvervsvilkår for vejgods-

transportbranchen.  

Målingen er baseret på objektive indikatorer, der er særligt relevante for vejgodstransportbranchen, og som 

de lokale myndigheder har en direkte indflydelse på. Der er med andre ord ikke tale om en måling af virk-

somhedshedernes tilfredshed og holdninger eller af de mere generelle erhvervs- og rammevilkår i de en-

kelte kommuner.1  

Der måles på følgende overordnede indsatsområder:  

1. Det lokale vejnet 

2. Faciliteter og kapacitet 

3. Udlicitering og udbud  

4. Regler, regulering og politik. 

Inden for hvert indsatsområde er der opstillet en række indikatorer, der er identificeret i et tæt samarbejde 

med ITD ud fra en samlet vurdering af, hvilke lokale forhold der er vigtige for vejgodstransportvirksomhe-

derne.  

Figur 1 giver et sammenfattende overblik over de forskellige overordnede indsatsområder og indikatorer, 

der indgår i målingen, samt hvordan de fire områder er vægtet i den samlede rangering af kommunerne.  

Figur 1. Indsatsområder i målingen af de lokale erhvervsvilkår for vejgodstransportbranchen 

 

 
1 Der bliver derfor ikke målt på fx servicemål, sagsbehandlingstider, digital infrastruktur, beskæftigelsesindsats samt gebyrer og afgifter i de 

enkelte kommuner, da det er mere tværgående indikatorer for det generelle erhvervsklima.  
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2. Faciliteter og kapacitet

• Parkeringskapacitet 

• Lokale veje til modulvogntog

• Medfinansiering af vejprojekter
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• Deling af data til trafikinformation
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Vægtning 

Som det fremgår af figuren, bliver kommunernes præstationer i forhold til investeringsniveauet i det lokale 

vejnet (område 1), faciliteter og kapacitet (område 2) samt regler, regulering og politik (område 4) alle væg-

tet med 30 pct. De tre områder betragtes som særligt vigtige, da de både har stor og bred betydning for vej-

godstransportbranchen.  

Udbud og udlicitering (område 3) vægtes med 10 pct., da det i mindre grad har betydning for de daglige og 

praktiske vilkår, som vejgodstransportvirksomhederne møder i de enkelte kommuner. Udbud og udlicite-

ring er dog med i målingen, da området kan have stor betydning for forretningsgrundlaget for de vejgods-

transportvirksomheder, der leverer ydelser og services inden for fx dagrenovation og affaldskørsel, som er 

kommunernes ansvarsområde,    

Datakilder og databehandling 

Målingen er baseret på en række forskellige datakilder. Herunder både registerdata fra Danmarks Statistik 

og Vejdirektoratet samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de tekniske forvaltninger i kommunerne.  

Derudover indgår også forskellige typer af indikatorer i målingen, som ikke umiddelbart er direkte sammen-

lignelige, da de opgøres i forskellige enheder. Det er håndteret ved at foretage en såkaldt ”normalisering” af 

kommunernes prærationer på de enkelte indikatorer og indsatsområder (jf. tekstboksen herunder).  

Boks 1. Om normaliseringen af kommunernes præstationer 

 

Målingerne på indsatsområde 2, 3 og 4 omfatter bl.a. også en række såkaldte binære indikatorer, hvor svar-

mulighederne enten er ja eller nej. Det vil sige, at målingen ikke automatisk giver en numerisk værdi, som 

gør det muligt at lave en detaljeret rangordning af kommunerne. Det er håndteret ved at designe et pointsy-

stem for indikatorerne på indsatsområde 2, 3 og 4, som resulterer i en samlet pointscore på hvert område. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt de tekniske forvaltninger i kommunerne udgør størstedelen af data-

grundlaget for pointscoren, og manglende svar giver nul point.  

Alle fire indsatsområder og underliggende indikatorer bliver nærmere gennemgået i afsnit 1 til 4. Derudover 

er der som bilag vedlagt en uddybning af pointsystemet bag målingen på indsatsområde 2, 3 og 4.   

Metoden er udviklet af IRIS Group i tæt samarbejde med ITD gennem foråret og sommeren 2019.  

Normaliseringen af kommunernes præstationer er en ”omskrivning” af de enkelte præstationer til samme skala mel-

lem 0 og 100, hvilket gør det muligt at sammenligne og sammenveje indikatorer, der ellers er angivet i forskellige 

enheder. Til normaliseringen anvendes følgende standardmetode fra EU Kommissionens EU Innovation Index: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = (
𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑖,𝑗 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑖

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑖

) ∗ 100 

For indikator i og for kommune j. 

Metoden omskriver en given indikator til en værdi mellem 0 og 100, hvor 0 tildeles den kommune med den laveste 

værdi, og 100 tildeles den kommune med den højeste værdi. De øvrige kommuner tildeles en score, der svarer til 

afstanden til hhv. minimums- og maksimumsværdierne.  
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1. Det lokale vejnet  

Det lokale vejnet og fremkommeligheden i kommunerne har stor betydning for vejgodstransporten og mu-

lighederne for at skabe økonomisk vækst og udvikling i hele Danmark. Samtidig har kommunernes investe-

ringer i vejnettet og den sikkerhedsmæssige infrastruktur også betydning for arbejdsvilkårene i branchen og 

hensynet til de lokale borgere.  

Kommunernes investeringer i vejnettet og udviklingen af den lokale infrastruktur er med andre ord ikke kun 

afgørende for vejgodstransportvirksomhederne i de pågældende kommuner. Den har også stor betydning 

for hele branchen og det bredere samfund.   

Følgende indikatorer indgår i målingen af det lokale vejnet, og de vægter alle lige meget:  

1. Udgifter til det lokale vejnet pr. indbygger  

2. Udgifter til det lokale vejnet pr. km lokal vej  

3. Udvikling i drifts- og anlægsbudget på vejområdet.  

I det følgende bliver der givet en nærmere præcisering, begrundelse og kildeangivelse for indikatorerne.   
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1.1 Udgifter til det lokale vejnet per indbygger 

Præcisering: De gennemsnitlige drifts- og anlægsudgifter per indbygger til det kommunale vejnet i den se-

neste treårige periode. Målingen er baseret på de endelige regnskabsoplysninger fra kommunerne, som 

typisk offentliggøres af Danmarks Statistik i slutningen af april for det forudgående år. Det vil sige, at målin-

gen i 2019 fokuserer på årene 2016-2018. Der bliver set på en treårig periode for at begrænse målingens 

følsomhed overfor store udsving i enkelte år. 

Begrundelse: Kommunernes udgifter til det lokale vejnet fortæller, hvor mange midler der anvendes til at 

vedligeholde og udvikle det lokale vejnet. Det kan bl.a. styrke fremkommeligheden og trafiksikkerheden for 

borgere og virksomheder samt bidrage til bedre arbejdsvilkår for vejgodstransportbranchen. Og antallet af 

indbyggere (og dermed trafikanter) har betydning for, hvor store udgifter og investeringer der er behov for.   

Kilder: Danmarks Statistik BY2 (i forhold til indbyggertallet) og REGK31: Bruttoudgifter i løbende priser for 

følgende drifts- og anlægskonti: 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v., 2.28.12 Belægninger m.v., 2.28.14 Vintertje-

neste, 2.28.22 Vejanlæg, 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer. 

1.2 Udgifter til det lokale vejnet per km lokal vej 

Præcisering: De gennemsnitlige drifts- og anlægsudgifter pr. km lokal vej til det kommunale vejnet i den 

seneste treårige periode. Målingen er baseret på de endelige regnskabsoplysninger fra kommunerne, som 

typisk offentliggøres af Danmarks Statistik i slutningen af april for det forudgående år. Ved måling medio 

2019 vil det sige fra 2016-2018. Der bliver set på en treårig periode for at begrænse målingens følsomhed 

overfor store udsving i enkelte år. 

Begrundelse: Kommunernes udgifter til det lokale vejnet fortæller, hvor mange midler der anvendes til at 

vedligeholde og udvikle det lokale vejnet. Det kan bl.a. styrke fremkommeligheden og trafiksikkerheden for 

borgere og virksomheder samt bidrage til bedre arbejdsvilkår for vejgodstransportbranchen. Og længden af 

det lokale vejnet har ligesom indbyggertallet betydning for, hvor store udgifter og investeringer der er be-

hov for2.  

Kilder: Vejdirektoratet (i forhold til km lokal vej) samt Danmarks Statistik REGK31: Bruttoudgifter i løbende 

priser for følgende drifts- og anlægskonti: 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v., 2.28.12 Belægninger m.v., 2.28.14 

Vintertjeneste, 2.28.22 Vejanlæg, 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer  

1.3 Udvikling i drifts- og anlægsbudget på vejområdet 

Præcisering: Den procentmæssige ændring i kommunernes drifts- og anlægsbudget på vejområdet inden 

for de seneste to år. Det vil sige, at målingen i 2019 sammenligner udviklingen i budgetterne fra 2018-2019, 

da Danmarks Statistik typisk offentliggør de kommunale budgetter i midten af januar.   

Begrundelse: Udviklingen i kommunernes budgetter på vejområdet giver en indikation af, om kommu-

nerne op- eller nedprioriterer udbygningen og vedligeholdelsen af det lokale vejnet. Og en opprioritering af 

vejbudgettet vil naturligvis på sigt være til gavn for de borgere og virksomheder, der benytter det lokale vej-

net.  

 
2 De to variable – indbyggertallet og vejlængden – trækker desuden i hver sin retning i forhold til kommunernes forskellige geografiske og 

strukturelle rammevilkår. 
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Kilder: Danmarks Statistik BUDK32: Bruttoudgifter i løbende priser for følgende drifts- og anlægskonti: 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v., 2.28.12 Belægninger m.v., 2.28.14 Vintertjeneste, 2.28.22 Vejanlæg, 2.28.23 

Standardforbedringer af færdselsarealer. 

 

 

 



 

 

9 

 

2.  Faciliteter og kapacitet 

Den fysiske kapacitet og adgang til relevante faciliteter har indflydelse på, hvor nemt det er at drive virksom-

hed og gennemføre vejgodstransport i de enkelte kommuner. Samtidig kan området også have bredere 

samfundsmæssig betydning i forhold til at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på vejene 

samt reducere miljøbelastningen.  

Faciliteter og kapacitet handler bl.a. om, hvorvidt der er nem og effektiv adgang til parkerings- og rasteplad-

ser, så det ikke er nødvendigt at køre ekstra kilometer. Derudover kan området handle om, hvorvidt der er 

etableret grønne tiltag på vejområdet, og om kommunerne stiller data og opdateret information om de lo-

kale vejforhold til rådighed.     

Følgende indikatorer indgår i målingen af faciliteter og kapacitet:  

1. Parkeringskapacitet for lastbiler 

2. Adgang til rastepladser med mulighed for overnatning 

3. Adgang til rastepladser med toiletfaciliteter 

4. Adgang til alternative drivmidler  

5. Adgang for modulvogntog til lokale veje 

6. Medfinansiering af vejprojekter 

7. Etablering af grønne tiltag på vejområdet  

8. Deling af data til trafikinformation. 

I de følgende afsnit bliver de enkelte indikatorer gennemgået i nærmere detalje.  
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2.1 Parkeringskapacitet for lastbiler 

Præcisering: Antal særskilte parkeringspladser til køretøjer over 3500 kg i tilknytning til det kommunale vej-

net i forhold til antallet af private virksomheder/arbejdssteder i de enkelte kommuner.  

Begrundelse: Der er ofte betydelige restriktioner forbundet med at parkere lastbiler på de kommunale vej- 

og parkeringsarealer uden for dagtimerne og på helligdage. Det er derfor vigtigt for vejgodstransportbran-

chen, at der er adgang til særlige parkeringspladser for lastbiler i de enkelte kommuner. Og behovet for par-

keringspladser afhænger i høj grad af, hvor mange virksomheder der er. Det samlede antal lastbilsparke-

ringspladser i forhold til antallet af private virksomheder i de enkelte kommuner giver derfor en indikation 

af, hvor god parkeringskapaciteten er i de enkelte kommuner.   

Kilder: ITD-survey blandt kommunerne og Danmarks Statistik.  

2.2 Adgang til rastepladser med mulighed for overnatning 

Præcisering: Hvorvidt der er adgang til rastepladser i tilknytning til det kommunale vejnet med mulighed 

for overnatning (i køretøjet) for lastbilchauffører. 

Begrundelse: Adgang til rastepladser med mulighed for overnatning har stor betydning for de vognmænd 

og lastbilchauffører, der udfører længerevarende transportopgaver over store afstande, men der er be-

grænset kapacitet på de statslige rastepladser i tilknytning til motorvejsnettet. Hvis lastbilchaufførerne er 

nødt til at køre mange ekstra kilometer for at få adgang til rastepladser med overnatningsfaciliteter, kan det 

både påvirke branchens produktivitet og vognmændenes omkostninger samt skabe øget udledning af CO2 

og trængsel på vejene. Kommunernes bliver derfor også målt på, om der er adgang til rastepladser med 

mulighed for overnatning i tilknytning til det lokale vejnet.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

2.3 Adgang til rastepladser med toiletfaciliteter 

Præcisering: Hvorvidt lastbilchauffører har adgang til rastepladser med toiletfaciliteter i tilknytning til det 

lokale vejnet. 

Begrundelse: Det kan både have indflydelse på arbejdsmiljøet og produktiviteten i branchen, hvorvidt last-

bilchaufførerne har nem og effektiv adgang til toiletfaciliter. Herunder også på de lokale rastepladser både i 

forbindelse med korte stop og overnatning.    

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 
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2.4 Adgang til alternative drivmidler  

Præcisering: Hvorvidt lastbiler har adgang til tankstationer med alternative drivmidler i kommunerne. 

Begrundelse: Anvendelsen af alternative drivmidler som fx gas, el, brint og biobrændstoffer forventes at få 

en stigende betydning for vejgodstransportbranchen i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at der også er adgang 

for lastbiler til tankstationer med alternative drivmidler i hele landet for at kunne imødekomme den forven-

tede udvikling og stigende efterspørgsel.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

2.5 Adgang for modulvogntog til lokale veje 

Præcisering: Hvorvidt der er lokale veje i kommunerne, som er godkendt til modulvogntog. 

Begrundelse: Modulvogntog kan være med til at øge produktiviteten i vejgodstransportbranchen og mind-

ske trængslen på vejene samt forbedre trafiksikkerheden og miljøet. Det er derfor vigtigt, at modulvognto-

gene kan komme fra det statslige rutenet og videre ud til virksomhederne og hovedfærdselsårerne i Dan-

mark. Modulvogntogene må imidlertid kun køre på vejnet, der er godkendt af Vejdirektoratet. Og det er 

kommunerne, der som vejmyndighed (jf. Færdselslovens § 92) skal søge om godkendelse af lokale veje til 

modulvogntog hos Vejdirektoratet samt sikre, at eventuelle ombygninger bliver gennemført efter gældende 

regler. Det er således kommunerne, der bestemmer, om det skal gøres muligt at køre med modulvogntog 

på de lokale vejstrækninger, selvom der kan være privatfinansiering gennem den såkaldte virksomhedsord-

ning3. 

Kilde: Vejdirektoratet. 

2.6 Medfinansiering af vejprojekter  

Præcisering: Hvorvidt kommunerne har bidraget med medfinansiering til vejprojekter sammen med andre 

offentlige myndigheder (fx Vejdirektoratet) og/eller private virksomheder (fx inden for den såkaldte virksom-

hedsordning for modulvogntog) inden for de seneste tre år.  

Kommunerne skal beskrive de specifikke projekter, som de i givet fald har medfinansieret.  

Begrundelse: Kommunerne kan i nogle tilfælde vælge at bidrage med finansiering til projekter på vejområ-

det sammen med andre offentlige myndigheder og/eller private virksomheder, hvilket både kan være afgø-

rende for projekternes gennemførelse og kvalitet. Det kan fx handle om at medfinansiere etablering af 

bedre ramper og tilkørselsforhold fra det lokale til det statslige vejnet sammen med Vejdirektoratet. Eller 

det kan handle om at bidrage med finansiering til ombygning af de lokale veje gennem virksomhedsordnin-

gen for modulvogntog. Det kan imidlertid kræve relativt mange økonomiske midler at gennemføre en pro-

jektering og ombygning af de lokale veje, og kommunerne kan derfor vælge at medfinansiere vejprojek-

terne, som ofte også vil være til gavn for flere lokale virksomheder og borgere. 

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

 
3 Ordningen giver virksomheder mulighed for selv at investere i de nødvendige ombygninger, så der kan køres med modulvogntog til og fra 

virksomheden.  
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2.7 Etablering af grønne tiltag på vejområdet 

Præcisering: Hvorvidt kommunerne har etableret særlige grønne tiltag på vejområdet inden for de seneste 

tre år. Herunder fx støjsvag asfalt, grønne bølger eller lignende. 

Kommunerne skal angive de specifikke grønne tiltag, som det i givet fald drejer sig om.  

Begrundelse: Den ”grønne dagsorden” og hensynet til klima og miljø har fået øget opmærksomhed gen-

nem de seneste år på tværs af brancher og politiske niveauer. Og vejgodstransport er en af de brancher, 

som har et meget synligt miljø- og klimamæssigt aftryk i form af bl.a. udledning af partikler og CO2. Det er 

derfor vigtigt, at de lokale myndigheder understøtter grønne tiltag på vejområdet, da det kan have positive 

effekter for det bredere samfund i form af sundhed, miljø og klima. Det kan også styrke vejgodstransport-

branchens grønne profil.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

2.8 Deling af data til trafikinformation 

Præcisering: Hvorvidt kommunerne har tilsluttet sig det tværgående digitale redskab (OTMAN) til at indrap-

portere og dele data om lokal trafikinformation.  

Begrundelse: Det er med til at forbedre ruteplanlægningen – og dermed styrke produktiviteten – hvis vogn-

mændene og lastbilchaufførerne har nem og effektiv adgang til opdateret trafikinformation om fx vejar-

bejde og trafikomlægning fra hele det danske vejnet. Vejdirektoratet har i midten af 2018 etableret et nyt 

digitalt redskab (OTMAN) sammen med en række kommuner, som kan anvendes til at dele og frigive data til 

trafikinformation til både offentlige og private trafikinformationstjenester som fx Google og TomTom4. Red-

skabet er imidlertid endnu ikke (medio 2019) taget i anvendelse i alle landets kommuner, og der er derfor 

stadig ”sorte huller” i den frit tilgængelige trafikinformation om de lokale vejnet.     

Kilde: Vejdirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Kommunerne kan desuden selv anvende trafikkortene fra OTMAN på deres egen webportal til at give nærmere information om de lokale 

vejforhold. 
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3. Udlicitering og udbud 

Den lokale praksis med hensyn til udlicitering og udbud har betydning for vækst- og udviklingsmulighederne 

for de private vejgodstransportvirksomheder, da kommunerne har myndighedsansvaret for at løse en 

række forskellige opgaver, som kræver ydelser og services inden for vejgodstransportområdet. 

Men der kan være forskel på, om kommunerne giver de private virksomheder mulighed for at løse de lokale 

opgaver – fx i forhold til indsamling af affald – eller om opgaverne er hjemtaget til kommunal driftsudfø-

relse.    

Følgende indikatorer indgår i målingen af udlicitering og udbud:  

1. Udlicitering inden for dagrenovation 

2. Udbudspraksis inden for dagrenovation 

3. Udlicitering inden for øvrig affalds- og godsvognskørsel 

4. Udbudspraksis inden for øvrig affalds- og godsvognskørsel 

5. Udlicitering inden for snerydning og saltning 

6. Udbudspraksis inden for snerydning og saltning 

7. Politik for indkøb af ydelser og services inden for vejgodstransport. 

De følgende afsnit giver en nærmere præcisering, begrundelse og kildeangivelse for indikatorerne.  
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3.1 Udlicitering af dagrenovation 

Præcisering: Hvorvidt størstedelen (over 50 pct.) af kommunernes opgave med indsamling af dagrenovati-

onsaffald er udliciteret til en eller flere privat(e) leverandør(er), som ikke er ejet af offentlige myndigheder.   

Begrundelse: Det har betydning for de private vejgodstransportvirksomheder, om de lokale dagrenovati-

onsopgaver er udliciteret til private leverandører, eller om kommunerne selv står for driften, hvilket fx kan 

ske gennem fælleskommunale selskaber. En høj grad af udlicitering gør det muligt for de private virksomhe-

der inden for affaldstransport at skabe større omsætning og vækst, hvorimod offentlig driftsudførelse mind-

sker markedet for de private virksomheder.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

3.2 Udbudspraksis inden for dagrenovation 

Præcisering: Hvorvidt kommunernes nuværende leverandør(er)/løsning inden for indsamling af dagrenova-

tionsaffald er valgt på baggrund af et offentligt udbud. 

Begrundelse: Ved at sætte de lokale opgaver inden for dagrenovation i offentlige udbud bliver det nem-

mere for forskellige private transportvirksomheder at byde på opgaverne, og samtidig kan det være med til 

at skabe øget konkurrence og stimulere produktiviteten i branchen.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

3.3 Udlicitering af øvrig affalds- og godsvognskørsel 

Præcisering: Hvorvidt størstedelen (over 50 pct.) af kommunernes opgaver vedrørende øvrig affalds- og 

godsvognskørsel (ekskl. dagrenovation samt snerydning og saltning) er udliciteret til en eller flere privat(e) 

leverandør(er), som ikke er ejet af offentlige myndigheder.    

Begrundelse: Det har betydning for de private vejgodstransportvirksomheder, om kommunernes brug af 

øvrig affalds- og godsvognskørsel (ikke dagrenovation) er udliciteret til private leverandører. Det kan handle 

om transport af forskellige typer af elementer (fx containere), bortskaffelse af affald (fx med særlig risiko 

eller genanvendelsesmuligheder) og/eller levering af materialer (fx grus, sand, muld, mv.). En høj grad af ud-

licitering gør det muligt for de private virksomheder at skabe større omsætning og vækst, hvorimod offentlig 

driftsudførelse mindsker markedet for de private virksomheder.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 
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3.4 Udbudspraksis inden for øvrig affalds- og godsvognskørsel 

Præcisering: Hvorvidt kommunernes nuværende leverandør(er)/løsning(er) inden for øvrig affalds- og gods-

vognskørsel er valgt på baggrund af et offentligt udbud. 

Begrundelse: Ved at sætte de lokale opgaver inden for øvrig affalds- og godsvognskørsel i offentlige udbud 

bliver det nemmere for forskellige private transportvirksomheder at byde på opgaverne, og samtidig kan 

det være med til at øge konkurrencen og stimulere branchens produktivitet.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

3.5 Udlicitering af snerydning og saltning 

Præcisering: Hvorvidt størstedelen (over 50%) af kommunernes opgaver vedrørende snerydning og salt-

ning er udliciteret til en eller flere privat(e) leverandør(er), som ikke er ejet af offentlige myndigheder.   

Begrundelse: Det har betydning for de private vejgodstransportvirksomheder, om kommunernes brug af 

snerydning og saltning på de lokale veje er udliciteret til private leverandører. En høj grad af udlicitering gør 

det muligt for de private virksomheder at skabe større omsætning og vækst, hvorimod offentlig driftsudfø-

relse mindsker markedet for de private virksomheder.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

3.6 Udbudspraksis inden for snerydning og saltning 

Præcisering: Hvorvidt kommunernes nuværende leverandør(er)/løsning(er) inden for snerydning og salt-

ning er valgt på baggrund af et offentligt udbud. 

Begrundelse: Ved at sætte de lokale opgaver inden for snerydning og saltning i offentlige udbud bliver det 

nemmere for forskellige private transportvirksomheder at byde på opgaverne, og samtidig kan det være 

med til at styrke konkurrencen og stimulere produktiviteten i branchen.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

3.7 Politik for indkøb af ydelser og services inden for vejgodstransport 

Præcisering: Hvorvidt kommunerne har en officiel og tilgængelig udbuds- og indkøbspolitik, der fokuserer 

eksplicit på udbud og indkøb af opgaver inden for vejgodstransportområdet. Herunder dagrenovation, øvrig 

affalds- og godsvognskørsel samt snerydning og saltning. 

Begrundelse: En officiel politik for udbud og indkøb af ydelser og services inden for vejgodstransportområ-

det kan være med til at sætte fokus på udlicitering samt skabe større gennemsigtighed om indkøbsproces-

ser og udbudskonkurrencer i kommunerne. Og det kan gøre det nemmere for de private virksomheder at 

byde på opgaverne.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 
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4.  Regler, regulering og politik  

Kommunerne fastlægger en række forskellige lokale regler og regulatoriske forhold, der har betydning for 

vilkårene for vejgodstransportbranchen. De lokale regler for parkering og aflæsning kan bl.a. have betyd-

ning for, hvor nemt det er at gennemføre vejgodstransport i de enkelte kommuner. Og de lokale politikker 

og planer har indflydelse på retningen og rammerne for den fremadrettede udvikling af branchens vilkår. 

Det kan bl.a. handle om, hvorvidt der er taget hensyn til vejgodstransportbranchen i lokalplanerne, og om 

der er udformet en specifik lokal politik og handlingsplan for udviklingen af de trafikale forhold.       

Følgende indikatorer indgår i målingen af indsatsområdet vedrørende regler, regulering og politik: 

1. Parkeringsregler for lastbiler på de kommunale vejarealer 

2. Parkeringsregler for lastbiler på de kommunale rastepladser 

3. Restriktioner for aflæsning af gods 

4. Mulighed for etablering af overnatningsfaciliteter til lastbilchauffører 

5. Adgang til erhvervsområder nær hovedfærdselsårer 

6. Krav om faciliteter til lastbiler ved udbygning af erhvervsområder  

7. Strategier og planer for transportområdet 

8. Prioritering af vejtransportbranchen i den lokale erhvervsindsats. 

De enkelte indikatorer er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 
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4.1 Parkeringsregler for lastbiler på de kommunale vejarealer 

Præcisering: Antal sammenhængende timer som lastbiler (køretøjer over 3500 kg) må holde parkeret på de 

kommunale vejarealer på et almindeligt hverdagsdøgn. Dvs. på de kommunale veje, hvor det er tilladt at 

holde parkeret med lastbilen, men hvor der fx ikke er etableret særlige afmærkninger og parkeringspladser 

til lastbiler. 

Begrundelse: De kommunale parkeringsbekendtgørelser indeholder typisk særskilte parkeringsregler for 

køretøjer over 3500 kg. Reglerne kan både indebære begrænsninger i tidsrummet og varigheden, hvor det 

er tilladt at parkere med lastbiler på de kommunale veje. Og det er med til at indskrænke tilgængeligheden 

og fleksibiliteten for de godsvognmænd og lastbilchauffører, der har behov for at parkere på de lokale veje.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

4.2 Parkeringsregler for lastbiler på de kommunale rastepladser 

Præcisering: Antal sammenhængende timer som lastbiler (køretøjer over 3500 kg) må holde parkeret på de 

kommunale rastepladser. 

Begrundelse: Det er afgørende både for arbejdsvilkårene i vejgodstransportbranchen og den generelle tra-

fiksikkerhed, at lastbilchaufførerne har adgang til rastepladser, hvor de kan afholde de lovpligtige hvil (jf. 

EU’s regler for køre- og hviletid for lastbiler over 3500 kg). Det har derfor betydning for de lokale erhvervsvil-

kår for branchen, hvor længe de enkelte kommuner tillader, at lastbilchaufførerne holder parkereret på ra-

stepladserne på det kommunale vejnet.    

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

4.3 Restriktioner for aflæsning af gods 

Præcisering: Hvorvidt der er særlige lokale restriktioner i kommunerne (fx med hensyn til tidsrum, støj-

grænser, totalvægt eller lignende) for aflevering af gods i bestemte zoner, og om der fx er mulighed for at få 

dispensation, hvis der anvendes støjsvagt udstyr ved levering om natten.  

Begrundelse: I tættere bebyggede områder (byzoner) har nogle kommuner lavet særlige restriktioner for 

aflæsning af gods. Restriktionerne kan være knyttet til bestemte tidsrum, støjgrænser, totalvægt eller lig-

nende, og formålet er typisk at minimere støjgenerne for beboerne i området. Restriktionerne kan imidler-

tid være en byrde og begrænsning i forhold til at kunne levere varer og vejgods fleksibelt og effektivt. Desu-

den kan fleksible vilkår for aflæsning være med til at skabe bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed i 

dagtimerne, hvilket også er til gavn for de øvrige borgere og virksomheder.   

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

 

 



 

 

18 

 

4.4 Mulighed for etablering af overnatningsfaciliteter til lastbilchauffører 

Præcisering: Hvorvidt kommunernes lokalplaner tillader, at der kan etableres private overnatningsfacilite-

ter for lastbilchauffører i erhvervs- og industrikvarterer.  

Begrundelse: Vejgodstransporten foregår ofte mellem forskellige lager- og distributionsvirksomheder, der 

er placeret i lokale industri- og erhvervskvarterer. Og ved længerevarende transportopgaver er det en fordel 

både for branchens produktivitet og trængslen på vejene, hvis lastbilchaufførerne har nem adgang til om-

kostningseffektive overnatningsmuligheder tæt på aflæsningsstedet. Der er imidlertid ofte en række restrik-

tioner i kommunernes lokalplaner, som hindrer, at der kan etableres overnatningsfaciliteter til lastbilchauf-

fører i industri- og erhvervskvarterer.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

4.5 Adgang til erhvervsområder nær hovedfærdselsårer 

Præcisering: Hvorvidt kommunernes lokalplaner indeholder erhvervsområder nær hovedfærdselsårer (fx 

motorveje, havne og jernbaner), som er forbeholdt transport- og distributionserhverv. 

Begrundelse: Det kan have stor betydning for vejgodstransportvirksomhederne, at de har mulighed for at 

etablere sig tæt på trafikale hovedfærdselsårer som fx motorveje, havne og jernbaner. Og kommunerne kan 

bl.a. imødekomme dette behov ved at etablere erhvervsområder tæt på hovedfærdselsårer, som er særligt 

forbeholdt transport- og distributionserhverv. Det gør det nemmere og mere effektivt for virksomhederne 

at distribuere vejgodset, og samtidig reducerer det belastningen på det lokale vejnet.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

4.6 Krav om faciliteter til lastbiler ved udbygning af erhvervsområder  

Præcisering: Hvorvidt kommunernes lokalplaner indeholder krav om, at der skal etableres særlige facilite-

ter (fx p-pladser og/eller toiletter) for lastbiler ved udbygning af erhvervsområder.  

Begrundelse: Det er vigtigt både i forhold til fremkommelighed og arbejdsvilkår, at der er gode forhold og 

faciliteter de steder, hvor der skal på- og aflæsses gods på lastbilerne. Og kommunerne har gennem deres 

lokalplaner mulighed for at påvirke dette, da de kan stille krav om, at der fx skal etableres særlige parke-

rings- og toiletfaciliteter til lastbiler ved udbygning af erhvervsområder. Herunder anlæg af nye virksomhe-

der samt lager- og distributionscentre.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

4.7 Strategier og planer for transportområdet 

Præcisering: Hvorvidt kommunerne har en selvstændig strategi og/eller plan for trafik-/transportområdet, 

som fokuserer på udvikling af det lokale vejnet, fx for at forbedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.  

Begrundelse: Der kan være forskel på, om kommunerne vælger at udarbejde selvstændige strategier og 

handleplaner inden for transportområdet. Men generelt må det betragtes som en indikation på, at trans-

portområdet er relativt højt prioriteret, hvis der er lavet en selvstændig strategi og/eller handlingsplan for 
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udvikling af det lokale vejnet med henblik på fx at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden i 

kommunen.  

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 

4.8 Prioritering af vejtransportbranchen i den lokale erhvervsindsats 

Præcisering: Hvorvidt vejgodstransportbranchen er et prioriteret område i kommunernes eksisterende lo-

kale erhvervspolitik. 

Kommunerne skal uddybe de specifikke erhvervsfremmeaktiviteter, indsatsområder og projekter, der er 

rettet mod vejgodstransportbranchen.   

Begrundelse: Mange kommuner har selvstændige politiske strategier og handlingsplaner på erhvervsområ-

det, og kommunerne har relativt vide rammer til at gennemføre forskellige typer af lokale aktiviteter og pro-

jekter (jf. lov om erhvervsfremme). Det kan bidrage til at forbedre de lokale erhvervsvilkår samt stimulere 

væksten og udviklingen i de enkelte kommuner. Kommunernes erhvervspolitiske strategier og aktiviteter er 

ofte rettet mod bestemte brancher og erhvervsområder, der har særlig høj lokalpolitisk prioritet.    

Kilde: ITD-survey blandt kommunerne. 
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Bilag A: Spørgsmål og pointsystem 

Målingen af kommunernes præstationer på indsatsområde 2, 3 og 4 er baseret på en række spørgsmål om 

de lokale vilkår for vejgodstransport og et pointsystem. 

Svarene på spørgsmålene – og dermed datagrundlaget for målingen af indikatorerne – er primært indsam-

let via en spørgeskemaundersøgelse blandt de tekniske forvaltninger i kommunerne. Derudover bliver en-

kelte spørgsmål og indikatorer vedrørende faciliteter og kapacitet belyst via indsamling af information fra 

Vejdirektoratet og Danmarks Statistik. 

Kommunerne kan få fra 0 til 2 point for hvert spørgsmål, hvilket resulterer i en samlet pointscore og range-

ring af kommunerne inden for hver af de tre indsatsområder. Manglende svar giver nul point, og kommuner 

med pointlighed får samme placering inden for de enkelte indsatsområder.  

Rangeringerne på alle fire indsatsområder er som nævnt i introduktionen til metoden dernæst blevet nor-

maliseret, og kommunerne har fået beregnet en præstationscore på hvert område, som ud fra den skitse-

rede vægtningsmodel (jf. figur 1) resulterer i den samlede rangering af kommunernes erhvervsvilkår for vej-

godstransportbranchen.  

Tabel 1, 2 og 3 giver en nærmere uddybning og præcisering af spørgsmålene, pointsystemet og datakilderne 

bag målingen på indsatsområde 2, 3 og 4. Som det fremgår af tabellerne, bliver kommunerne i nogle til-

fælde også bedt om at give en nærmere uddybning og begrundelse af deres svar.   

Tabel 1. Spørgsmål og pointsystem vedrørende faciliteter og kapcitet 

Spørgsmål 
Svarkategorier og po-

intsystem 
Kilde 

1) Hvor mange særskilte parkeringspladser til køretøjer over 3500 kg er der i kom-

munen i tilknytning til det kommunale vejnet? Sættes ift. antal private arbejds-

steder i kommunen. 

Dårligste tredjedel = 0 

Midterste tredjedel = 1 

Bedste tredjedel = 2 

ITD-survey og 

Danmarks  

Statistik 

2) Er der adgang for lastbilchauffører til rastepladser med mulighed for overnat-

ning (i køretøjet) i tilknytning til det kommunale vejnet? 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

3) Er der adgang for lastbilchauffører til rastepladser med toiletfaciliteter i tilknyt-

ning til det kommunale vejnet? 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

4) Er der adgang for lastbiler til tankstationer i kommunen med alternative drivmid-

ler? Fx gas, el, brint og biobrændstoffer. 

Nej = 0 

Ja = 2 

Ved ikke = 0 

ITD-survey 

5) Er dele af det lokale vejnet i kommunen godkendt til modulvogntog? 
Nej = 0 

Ja = 2 
Vejdirektoratet 

6) Har kommunen bevilliget medfinansiering til forbedring/udvikling af 

lokale vejstrækninger sammen med andre myndigheder (fx Vejdirektoratet) 

og/eller virksomheder (fx inden for virksomhedsordningen for modulvogntog) 

inden for de seneste tre år? 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

Hvis ja, uddyb hvilke projekter/tiltag, der er bevilliget medfinansiering til: 

7) Har kommunen etableret særlige grønne tiltag på vejområdet inden for de sene-

ste tre år? Herunder fx støjsvag asfalt, grønne bølger, adgang til alternative driv-

midler eller lignende, som gør det nemmere at være grøn vognmand og/eller 

forbedre lokalmiljøet. 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

Hvis ja, uddyb hvilke grønne tiltag, der er etableret på vejområdet:  

8) Anvender kommunen det fælles digitale værktøj ”OTMAN” til at indrapportere og 

dele data til trafikinformation? 

Nej = 0 

Ja = 2 
Vejdirektoratet 
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Tabel 2. Spørgsmål og pointsystem vedrørende udbud og udlicitering 

Spørgsmål 
Svarkategorier og po-

intsystem 
Kilde 

1) Er størstedelen (dvs. over 50%) af kommunens opgave med indsamling af dagre-

novationsaffald udliciteret til en (eller flere) privat(e) leverandør(er), som ikke er 

ejet af offentlige myndigheder?     

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

2) Er kommunens nuværende leverandør(er)/løsning(er) inden for indsamling af 

dagrenovationsaffald valgt på baggrund af et offentligt udbud?  

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

3) Er størstedelen (dvs. over 50%) af kommunens opgaver med øvrig affalds- og 

godsvognmandskørsel udliciteret til en (eller flere) privat(e) leverandør(er), som 

ikke er ejet af offentlige myndigheder?  

Opgaverne kan bl.a. handle om transport af forskellige typer af elementer (fx 

containere) eller bortskaffelse af affald med særlig risiko eller genanvendelses-

muligheder og/eller levering af materialer som fx grus, sand, muld. 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

4) Er kommunens nuværende leverandør(er)/løsning(er) inden for øvrig affalds- og 

godsvognmandskørsel valgt på baggrund af et offentligt udbud?  

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

5) Er størstedelen (dvs. over 50%) af kommunens opgaver med snerydning og salt-

ning udliciteret til en (eller flere) privat(e) leverandør(er), som ikke er ejet af of-

fentlige myndigheder?      

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

6) Er kommunens nuværende leverandør(er)/løsning(er) inden for snerydning og 

saltning valgt på baggrund af et offentligt udbud?  

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

7) Har kommunen en officiel og tilgængelig udbuds- og indkøbspolitik, som fokuse-

rer eksplicit på opgaver inden for transport af vejgods? Herunder dagrenovation.  

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

 

Tabel 3. Spørgsmål og pointsystem vedrørende regler, regulering og politik 

Spørgsmål 
Svarkategorier og po-

intsystem 
Kilde 

1) I hvor mange sammenhængende timer er det tilladt at holde parkeret med last-

biler (køretøjer over 3500 kg) på de kommunale vejarealer? Dvs. på de kommu-

nale veje, hvor det er tilladt at holde parkeret med lastbilen, men hvor der fx ikke 

er etableret særlige afmærkninger og parkeringspladser til lastbiler. 

Dårligste tredjedel = 0 

Midterste tredjedel = 1 

Bedste tredjedel = 2 

ITD-survey 

2) I hvor mange sammenhængende timer må lastbiler (køretøjer over 3500 kg)  

holde parkeret på de kommunale rastepladser? 

Dårligste tredjedel = 0 

Midterste tredjedel = 1 

Bedste tredjedel = 2 

ITD-survey 

3) Er der særlige lokale restriktioner (fx med hensyn til tidsrum, støjgrænser, total-

vægt eller lignende) for aflevering af gods i bestemte zoner i kommunen?  

Nej = 2 

Ja - men der kan gives di-

spensation, hvis der an-

vendes støjsvagt udstyr = 1 

Ja = 0 

ITD-survey 

4) Giver lokalplanerne mulighed for at etablere private overnatningstilbud til last-

bilchauffører i erhvervs- og industriområder? 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

5) Indeholder lokalplanerne erhvervsområder nær hovedfærdselsårer (fx motor-

veje, havne og jernbaner), som er forbeholdt transport- og distributionserhverv? 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

6) Indeholder lokalplanerne krav om, at der skal etableres særlige faciliteter (fx p-

pladser og/eller toiletter) for lastbiler ved udbygning af erhvervsområder? 

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

7) Har kommunen en selvstændig strategi og/eller plan for trafik-/transportområ-

det, som fokuserer eksplicit på udvikling af det lokale vejnet, fx for at forbedre 

fremkommelighed og trafiksikkerhed?   

Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

8) Er vejgodstransportbranchen et prioriteret område i kommunens lokale er-

hvervspolitik og erhvervsfremmeindsats?  Nej = 0 

Ja = 2 
ITD-survey 

Hvis ja, uddyb hvordan det kommer til udtryk. Herunder fx hvilke specifikke aktivite-

ter og indsatser, der er rettet mod branchen: 

 


