VINTERUDVALGET

Bilag A

Vinterklasser

TRAFIKVEJE

Vej-klasse

Dato: 19. juni 2006

Kørebaner
Servicemål/metode

Vintervejklasse

Vejtype
(eksempler)

Klasse I

Omfatter veje som har afgørende
betydning for fjerntrafikken,
tidligere amtsveje og højest
prioriterede kommuneveje som
større indfalds- og omfartsveje.

Tilstræbes holdt farbare uden
gener på alle tider af døgnet, ved
at:
•

•

Klasse II

Omfatter veje som har betydning
for fjerntrafikken og/eller
afgørende betydning for afvikling
af den gennemkørende trafik,
eksempelvis overordnede
kommuneveje som indfalds- og
omfartsveje samt veje med højest
prioriteret kollektive trafik, samt
gennemgående veje, der
forbinder mindre bysamfund og
boligområder med
hovedfærdselsveje.

Glatførebekæmpelse
foretages ved præventiv
saltning.
Snerydning igangsættes
ved drivedannelse eller
inden der falder op til 5 cm
jævnt lag.

Tilstræbes holdt farbare uden
væsentlige gener hele døgnet.
Saltning udføres dog kun mellem
kl. 04.30 og 22.00. Servicemålet
opnås ved at:
•

•

Glatførebekæmpelse
foretages ved saltning og
grusning indenfor nævnte
tidsinterval.
Ved stærkt isslag
tilstræbes at holde vejene

Tilstræbt maksimum tid for
vejtilstand under
servicemål
Ved glatføre uden sne:
• Rimfrost
• Is

0 timer
0 timer

Efter snefald:
• Snesjap
• Løs sne
• Fastkørt sne

2 timer
2 timer
0 timer

Efter fygning:
• Snedriver
• Spærret

2 timer
0 timer

Ved glatføre uden sne:
• Rimfrost
• Is

2 timer
2 timer

Efter snefald:
• Snesjap
• Løs sne
• Fastkørt sne

4 timer
4 timer
0 timer

Efter fygning:
• Snedriver
• Spærret

4 timer
0 timer
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Vejtype
(eksempler)

Kørebaner
Servicemål/metode

Torvet, Banegårdspladsen og
busterminaler. Akutte
udrykningsopgaver for Politi,
Falck og kommunens
hjemmepleje.

TRAFIKVEJE

Klasse III

Omfatter trafikveje og pladser,
som har betydning for den lokale
nærtrafik.
Gennemgående veje i industri- og
boligområder. Skoleveje,
fodgængerovergange og
busstoppesteder. fortovsarealer
hvor kommunen har
grundejerforpligtelsen.

Tilstræbt maksimum tid for
vejtilstand under
servicemål

farbare hele døgnet.
•

Snerydning igangsættes
ved drivedannelse eller
inden der falder op til 8 cm
jævnt lag.

Tilstræbes holdt farbare uden
væsentlige gener. Saltning hhv.
snerydning udføres dog kun
mellem kl. 07.00 og 16.00.
Servicemålet opnås ved at:
•

•

Glatførebekæmpelse
foretages ved saltning og
grusning indenfor nævnte
tidsinterval.
Snerydning igangsættes
ved drivedannelse eller 5
til 8 cm jævnt lag indenfor
nævnte tidsinterval, når
vejene under I og II er
åbne i mindst et spor.

Følgende tider er gældende i
tidsrummet mellem kl. 07.00 og
16.00:
Ved glatføre uden sne:
• Rimfrost
• Is

2 timer
2 timer

Efter snefald:
• Snesjap
• Løs sne
• Fastkørt sne

4 timer
4 timer
Se note 1)

Efter fygning:
• Snedriver
• Spærret2)

4 timer
0 timer
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Vintervejklasse

Vejtype
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Klasse IV

Omfatter veje, stier og pladser,
der ikke har betydning for afvikling
af gennemgående trafik, f.eks.
veje i afgrænsede boligområder,
blindveje i by- og landområdet,
samt veje med spredt
bebyggelse..

Tilstræbes holdt farbare i det
omfang indsats er afsluttet på
klasse I til IV veje. Saltning hhv.
snerydning udføres dog kun
mandag til torsdag kl. 07.00 15.30 og fredag 07.00 – 12.00.

LOKALVEJE

•

Klasse V

Private fællesveje og stier, er ikke
omfattet af kommunens
vintertjeneste.

Glatførebekæmpelse
udføres kun i ekstreme
situationer, f.eks. stærk
isdannelse, der gør
færdslen uforholdsmæssig
risikabel.

Tilstræbt maksimum tid for
vejtilstand under
servicemål
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Såfremt ”Fastkørt sne” opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, evt. ved
udspredning af grus for forbedring af friktionen.
Den anførte tid for ”Spærret” kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen.

Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt, det bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er
overstået.
Vejbestyrelsen placerer selv egne veje indenfor de anførte vintervejklasser. Flere forhold end de ovenfor
nævnte kan have betydning ved placering af veje i klasserne, eksempelvis:
•
•
•

Trafikintensitet.
Trafiksikkerhed.
Hospitalsruter.

•
•

Kollektiv trafik og skolebusruter.
Vigtige erhvervsmæssige ruter.

De enkelte vejes placering indenfor klasserne skal fremgå af vejbestyrelsens ”Regulativ for
vintervedligeholdelse og renholdelse” eller lignende.

VINTERUDVALGET
Vinterklasser

Vinterstiklasse/
Stitype (eksempler)
KLASSE I –
Stier med afgørende
betydning for afvikling af
trafikken:

Bilag A
Dato: 19. juni 2006

Stier og fortove
Servicemål

Tilstræbes holdt farbare uden gener i
tidsrummet
Mandag – fredag kl. 04.30 – 22.00

Primære hovedstier og -fortove
Primære busstoppesteder
Særlige adgangsveje for Politi,
Falck og Brandvæsen

Tilstræbt maksimum
tid for vejtilstand
under servicemål
Ved glatføre uden sne:
• Rimfrost
0 timer
• Is
0 timer
Efter snefald:
• Snesjap
• Løs sne
• Fast sne

4 timer
4 timer
0 timer

Efter fygning:
• Snedriver
Spærret2)

2 timer
0 timer

Skolestier

KLASSE II –
Stier med nogen
betydning for afvikling af
trafikken:

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige
gener i tidsrummet
Mandag – torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag kl. 07.00 – 12.00

Øvrige hovedstier og fortove
Lokalstier til flerbruger områder
Øvrige busstopsteder

KLASSE III –
Stier med mindre
betydning for afvikling af
trafikken:

Følgende tider er gældende
i det tidsrum hvor saltning
hhv. snerydning udføres:
Ved glatføre uden sne:
• Rimfrost
4 timer
• Is
4 timer
Efter snefald:
• Snesjap
• Løs sne
• Fast sne

6 timer
6 timer
6 timer

Efter fygning:
• Snedriver
• Spærret2)+3)

6 timer
0 timer

Sneryddes og gruses kun undtagelsesvis,
og kun i det omfang de øvrige opgaver
tillader det.

Lokalstier og -fortove til
enkeltbruger områder
1)

Servicemål kan dog differentieres efter stiernes afbenyttelse på hverdage hhv. i weekenden, samt
tidspunkt på døgnet (fx ved busperroner).

