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1. Indledning
Snerydning og glatførebekæmpelse er en af teknisk forvaltnings mest synlige opgaver.
Det er samtidig en opgave, der jævnligt giver anledning til debat, fordi mange borgere berøres af
den måde, opgaven løses på.
Opgaven er stor og omfattende og skal ofte løses under ekstreme vejr-forhold. Dette regulativ er
udarbejdet for at belyse de fastlagte rammer for indsatsen og tidspunkt for indsats på de enkelte
veje. Indsatsen iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering.
Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål,
som fremgår af pkt. 8-10 for vintertjeneste, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge.
I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der, hvor det
vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden.
Kommunens vinterberedskab er etableret i perioden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige
vinterforhold gør det nødvendigt med en længere beredskabsperiode .

2. Generelt
Loven pålægger vejbestyrelsen at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje
og stier, for så vidt disse forpligtelser ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme, hvilket
loven - med visse begrænsninger - åbner mulighed for.
Der er defineret 4 klasser for veje hhv. for stier. Disse er i hovedtræk defineret som følger for
kørebaner:
Klasse I:
Saltning og snerydning udføres på alle tider af døgnet. Der saltes ved præventiv saltning, og
snerydning igangsættes, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
Klasse II:
Saltning og snerydning udføres mellem kl. 03.00 og 23.00. Der saltes ved konstateret glat føre
inden for nævnte tidsrum, og snerydning igangsættes, således at færdslen i videst muligt omfang
kan afvikles uden væsentlige gener.
Klasse III:
Saltning eller grusning og snerydning igangsættes kun på hverdage, inden for normal arbejdstid,
og kun når opgaverne på klasse I og II tillader det.
Klasse IV:
Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis.

3. Lovgrundlag
I henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27.12. 2014 § 62-67 af ”Lov om
offentlige veje m.v.” (herefter benævnt LOOV) og nr. 1537 af 21. december 2010 med senere
ændringer, § 8, 79, 80-82 og 85 af ”Lov om private fællesveje” (herefter benævnt LOPF) påhviler
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det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelse af snerydning,
glatførebekæmpelse af offentlige veje og stier.
I medfør af LOOV § 62 stk. 7 har Byrådet efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning,
foranstaltning mod glatføre og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier
og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinier.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages jf. LOOF § 132.
Vejbestyrelsens og grundejernes forpligtelser og opgaver kan du læse om i dette regulativ.
Link som viser vintervejklasser i Vejle Kommune

4. Snerydning
Snerydningspligten, som påhviler vejbestyrelsen, udføres på ca. 2.000 km offentlige veje, ca. 300
km cykel- og gangstier, ca. 180.000 m2 parkeringspladser og endelig på ca. 100 km fortove.
Snerydning udføres, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af
færdselen på offentlige veje og stier. Prioritering og retningslinjer for snerydning fremgår af pkt.
10-11. Indsatsen er tilrettelagt, så rydningen på de mest betydende veje fortages først. Rydning på
klasse I og II veje vil så vidt muligt blive opretholdt i mindst to spor.
Mindre vigtige veje ryddes i første omgang kun i et spor med eventuelle vigepladser. Udvidelse til
to spor vil først kunne ske, når alle øvrige nødvendige rydningsarbejder er tilendebragt og der
derefter måtte være materiel og arbejdskraft til rådighed.
Der vil i videst muligt omfang blive foretaget snerydning ved buslommer samtidigt med det
gennemgående spor. Kommunale parkeringspladser og rastepladser vil blive ryddet i den
rækkefølge, deres betydning og benyttelse berettiger til.
Når forholdene nødvendiggør prioritering, lægges vægt på at holde gennemgående veje,
omfartsveje og hovedindfaldsveje til byer og busruter med tilhørende primære busstoppesteder,
fodgængerovergange og parkeringspladser åbne. For vejenes vedkommende i 2 eller flere spor. På
disse færdselsårer foretages snerydning normalt hele døgnet, dog i begrænset omfang i
nattetimerne.
Med primære busstoppesteder og fodgængerovergange menes her beliggende ved Klasse I veje,
og indenfor Vejles bygrænse.
Bortkørsel af sne foretages kun fra gågaderne i Vejle by, Søndertorv, Nørretorv, gangarealerne ved
Volmers Plads, og pladsen Ved Anlægget. Denne bortkørsel søges tilendebragt inden kl. 08.00.
Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden
offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner
i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private
fællesvejes tilslutning til offentlig vej.
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning vender kommunen ikke tilbage til
lokaliteten for supplerende rydning, med mindre det er af afgørende betydning for færdslens
afvikling eller trafiksikkerheden.
Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.
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Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor
rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes
som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen.
For samtlige gennemgående veje, der krydser kommunegrænser, gælder, at snerydning så vidt
muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser således, at trafikanterne i videst muligt
omfang møder en ensartet vejtilstand.

5. Glatførebekæmpelse
Glatførebekæmpelsen, som primært omfatter saltning udføres på de samme veje, pladser, stier og
fortove, som er omfattet af snerydningspligten.
Ved isslag, større isbræmmer eller lign. kan der træffes beslutning om anvendelse af grus
hovedsageligt på villaveje og bakker.
Ved særligt lave temperaturer, hvor salt ikke længere er aktivt, anvendes grus til
glatførebekæmpelse.
Prioritering og retningslinier for glatførebekæmpelsen fremgår af pkt. 10-11. Indsatsen er
tilrettelagt, så de mest betydende veje, klasse I og II veje, saltes først.
Glatførebekæmpelsen på vigtige gennemgående veje, omfartsveje, busruter og hovedindfaldsveje
til byen foretages normalt hele døgnet, dog i begrænset omfang i nattetimerne.
Glatførebekæmpelse af kommunale p-pladser og rastepladser o.l. iværksættes som udgangspunkt
først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.
For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde
med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en
ensartet vejtilstand.
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse vender kommunen ikke
tilbage til lokaliteten for supplerende glatførebekæmpelsen.
Kommunen glatførebekæmper ikke indkørselsarealer til ejendomme.
Grusveje saltes ikke, men gruses evt. i forbindelse snerydningen.

6. Vagtberedskab
Vejle Kommune etablerer et vagtberedskab, der forestår udkald af mandskab, vognmænd og
entreprenører.
Vagtberedskabet etableres som døgnvagt / overvågning af vej- og vejrsituationen i perioden fra
15. oktober til 15. april.
Som hjælp til indsatsen indhentes relevante oplysninger fra Vejdirektoratet, de offentlige
vejrtjenester, Sydtrafik, Falck, Taxa, Politiet m.v.

7. Mandskab
Teknisk Forvaltning har indgået kontakter med entreprenører og Materielgården, som udfører
snerydning og glatførebekæmpelsen med eget og indlejet mandskab og køretøjer.
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Til brug for den praktiske udførelse af snerydning og glatførebekæmpelse udarbejder den
udførende entreprenør til hvert enkelt køretøj kort, som viser det pågældende køretøjs
arbejdsområde.

8. Materiel
Vejle Kommune stiller nødvendigt materiel i form af sneplove, ladmonterede spredere,
traktorspredere og efterløbere til rådighed for den udførende entreprenør, hvis ikke andet aftales.
I situationer, hvor dette materiel ikke slår til, træffes der aftale med lokale entreprenører om leje
af materiel og mandskab.

9. Prioritering af snerydning og glatførebekæmpelsesopgaver
Selve prioriteringen af indsatsen fastlægges af Teknisk Udvalg. Det offentlige vejnet opdeles i 4
vinterkategorier efter den trafikale betydning.
Prioriteringen af glatførebekæmpelsen og snerydningen anskueliggøres på oversigtskort på Vejle
kommunes hjemmeside under vinterveje, hvor også orientering til borgerne sker. Foruden
hjemmesiden orienteres der også gennem dagspressen.

10.

Primære veje

Klasse I, omfatter:
 De tidligere amtsveje
 Flg. af Vejles indfaldsveje: Horsensvej, Viborgvej, Koldingvej, Grejsdalsvej, Jellingvej,
Vardevej, Ribe Landevej og Fredericiavej
 Derudover hovedvejene gennem byen, som forbinder disse
Der udføres kun præventivt glatførebekæmpelse på klasse I-veje.
Under normale vejrforhold vil de primære veje kunne glatførebekæmpes i løbet af ca. 3 timer.
Snerydning derimod vil, afhængig af vejrforholdene, være af længere varighed.
Kørebaner

Gennemfartsveje

Vejklasse

Vintervejklasse

Klasse I

Vejtype

Servicemål og metode

Omfatter veje som udgør
det trafikale bindeled inden
for regionen, eksempelvis
højest prioriterede indfaldsog omfartsveje.

Saltning hhv. snerydning udføres på alle
tider af døgnet dog mindst muligt
mellem kl. 23 og 03.
Glatførebekæmpelse tilstræbes
foretaget ved præventiv saltning efter
behov.
Snerydning igangsættes efter behov,
således at færdslen i videst muligt
omfang kan afvikles uden gener.
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Klasse II, omfatter:










Det resterende overordnede vejnet
Bybus- og regionale busruter
Gennemgående veje
Veje, som hensigtsmæssigt ryddes samtidig med ovenstående.
Større p-pladser
Primære busstoppesteder (På klasse I indenfor Vejles bygrænse.)
Fodgængerfelter på klasse I veje i Vejles midtby
Skolestier
Adresseløse fortove
Kørebaner

Vejklasse

Vintervejklasse

Fordelingsveje

Klasse II

Vejtype
Omfatter veje som udgør
bindeleddet mellem
gennemfartsveje og
lokalvejene, eksempelvis
veje mellem enkelte
bysamfund eller kvarterer
i større byer,
fordelingsveje i industriog boligområder, vigtige
P-pladser o.l.

Servicemål og metode
Saltning hhv. snerydning udføres
mellem kl. 3.00 og 23.00.
Glatførebekæmpelse foretages ved
konstateret glatføre og kun inden for
nævnte tidsrum.
Snerydning igangsættes efter behov
inden for nævnte tidsrum, således at
færdslen kan afvikles i videst muligt
omfang uden væsentlige gener.

De primære veje forudsættes saltet/gruset eller ryddet også uden for normal arbejdstid på alle
ugens dage (lastvogne med sneplove eller spredere).
Der kan i visse tilfælde også udføres præventiv saltning på klasse II-veje.
Skolestier og cykelstier på indfaldsveje ryddes og glatførebekæmpes med afslutning senest kl. 7.30
på hverdage.
Følgende p-pladser ryddes inden kl. 7.00 om morgenen: Willy Sørensens Plads, busterminalen,
Abelones Plads, Gunhilds Plads, Marias Plads, Ved Anlægget, Volmers Plads og p-plads ved
Kirkebakkehallen.
De offentlige p-pladser i centerbyerne: Give – Thyregod – Jelling – Egtved – Børkop og Brejning,
søges ryddet inden kl. 08.00.

11.

Sekundære veje

Klasse III, omfatter:





Bygader
Gennemgående boligveje og industriveje
Gennemgående stier i boligområder til skoler og indkøbscentre, benævnt skolestier
Øvrige busstoppesteder og fodgængerfelter
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Kørebaner
Vejklasse

Vintervejklasse

Lokalveje

Klasse III

Vejtype
Omfatter lokalveje og
pladser, som har
betydning for afvikling af
den lokale trafik,
eksempelvis boligveje og
veje på landet, samt
øvrige P pladser o.l.

Servicemål og metode
Saltning/grusning hhv. snerydning
udføres kun på hverdage, inden for
normal arbejdstid.
Indsats igangsættes når opgaverne
på klasse I til II veje tillader det og
kun inden for nævnte tidsrum.

De sekundære veje vil kun i ekstraordinære tilfælde blive ryddet eller gruset/saltet udenfor normal
arbejdstid. Ved normal arbejdstid forstås perioden kl. 7.00-16.00 mandag til fredag.
Ved større snefald vil der være udkald af mandskab til rydning af busstoppesteder og
fodgængerfelter. Dette mandskab vil kunne udkaldes inden for normal arbejdstid samtidigt med,
at der udføres indsats på veje, stier og pladser.

Klasse IV, veje omfatter:
 Øvrige offentlige veje og stier, som er lokalveje, der kun betjener få eller lokale brugere.
 Disse veje ryddes / glatførebekæmpes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang øvrige
opgaver tillader det.
 Bolig-, rand- og rekreative stier ryddes og glatførebekæmpes ikke.
Kørebaner

Øvrige veje

Vejklasse

12.

Vintervejklasse

Klasse IV

Vejtype

Servicemål og metode

Omfatter veje til
Saltes/grusses og sneryddes kun
enkeltbruger områder og undtagelsesvis.
mindre boligveje.

Grundejernes pligter på kommunale fortove og stier

Generelt
I byer og bymæssig bebyggelse har byrådet i henhold til ”LOOV” § 63-67 pålagt ejere af
ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti med fast belægning, ud for
ejendommen, for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti.
Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.
Græs- og grusrabatter kan dermed betragtes som fortov. Grundejerne er dog fritaget for at rydde
eller glatførebekæmpe disse.
Cykelstier, gangtunneler og -broer er ikke omfattet af pligten.
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Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest
ejendommen målt fra belægningskant.
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, hvis:
Arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (fx ved en ejendom beliggende på
en hjørnegrund), ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang, ejeren alene
har adgang til en privat fællesvej.
Eksempler på hvor hhv. grundejeren eller kommunen har pligten kan findes på: Vejle kommunes
hjemmeside under vinterveje
Den pligt, grundejerne har med at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest
muligt efter, at der er blevet glat, at strø grus/salt på færdselsarealet.
Kommunen kan i medfør af LOOV § 72 træffe beslutning om, at kommunen foretager
vintervedligeholdelse på udvalgte områder for grundejerens regning.
Ejerne af de tilgrænsende ejendomme skal så underrettes herom.

Snerydning
Grundejeren har pligt til at snerydde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang
til ejendommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at
etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller stiareal i
en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmest liggende fortovs- eller stiareal jf.
LOOV § 64 stk. 2.
Snerydning udføres ved at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende
omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Domspraksis viser p.t., at pligten til
snerydning er i tidsrummet ca. kl. 7 til 22.
Snebunker placeres på det resterende fortov eller sti. I det omfang her ikke er plads, placeres
snebunker på egen grund eller den nærmeste del af vejbanen på en sådan måde, at vandet kan
løbe i rendestensriste. Snebunker må ikke placeres ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner,
ved fodgængerfelter, ved busstoppesteder eller andre selvfølgelige overgangssteder, idet
grundejeren skal holde disse steder passable.
Grundejeren har pligt til at rydde pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og
installationer til trafikregulering i færdselsarealet jf. LOOV § 66.
Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper fra fortov til ejendom jf. LOOV § 63.

Glatførebekæmpelse
Grundejeren har pligt til at glatførebekæmpe fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en
adgang til ejendommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået
tilladelse til at etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov
eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmest liggende fortovseller stiareal jf. LOOV § 64 stk. 2.
Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt
efter førets indtræden. Domspraksis viser p.t., at pligten til glatførebekæmpelse er i tidsrummet
ca. kl. 7 til 22.
Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glatføre på trapper fra fortov til ejendom jf. LOOV § 63.
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Glatførebekæmpelse udføres ved, at der udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele fortovets/stiens
areal snarest muligt efter førets indtræden.

13.

Private fælles veje og stier

Generelt
I medfør LOPF § 3,8,23,79-82 bestemmer byrådet herved at snerydning, foranstaltninger mod glat
føre af private veje og stier i kommunen udføres af grundejeren efter nedenstående retningslinier:
I de bymæssige bebyggede områder i kommunen påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser
til en privat fællesvej eller sti, at rydde vejen (stien) for sne udfor ejendommen, at træffe
foranstaltninger mod glat føre på vejen (stien) i overensstemmelse med reglerne i LOPF kapitel 7
samt bestemmelserne under pkt. 14 i dette regulativ.
Private fællesveje i sommerhusområder, som efter privatvejsloven LOPF betragtes som Afsnit III
område, betragtes i forbindelse med vintervedligehold som Afsnit II område.
Med hensyn til private fællesveje og stier i kommunens landdistrikter påhviler det de personer,
der er vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private fællesveje, at rydde vejen (stien) for
sne, træffe foranstaltninger mod glat føre i overensstemmelse med reglerne i LOPF kapitel 7 samt
bestemmelserne under pkt. 14 i dette regulativ.
Med hensyn til skovveje, veje på havneområder og andre lignende veje, som er åbne for offentlig
færdsel og af væsentlig betydning for denne, påhviler det efter nærmere meddelelse ved
anbefalet brev til vedkommende vejejer denne, at rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger
mod glat føre i overensstemmelse med reglerne i LOPF kapitel 7 samt bestemmelserne under pkt.
14 i dette regulativ.

14.

Forskrifter for udførelse af grundejerens forpligtigelser

Tilsynet med at grundejeren overholder sine forpligtelser efter nærværende lov føres af
vejbestyrelsen, dog normalt kun efter borgerhenvendelse.
Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges
regning jf. LOOV § 69 og 72.
For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af foranstaltninger mod glat føre,
snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældende ejendom. De
pågældende beløb kan inddrives ved udpantning. jf. LOOV § 138
Grundejerens overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser kan straffes med
bøde. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges
virksomheden som sådan bødeansvar.

Dette regulativ træder i kraft den 15. oktober 2015, og erstatter det hidtil gældende regulativ.
Regulativet er vedtaget af Vejle Kommune, Vejle Byråd, 28. oktober 2015.
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15.

Adresse, tlf. mv.

Henvendelse om den kommunale udførelse af og vintervedligeholdelse rettes til:
Teknisk Forvaltning, Vej og Park, Kirketorvet 22, 7100 Vejle Tlf.: 76 81 00 00
E-post: vejogpark@vejle.dk
Se i øvrigt: Vejle kommunes hjemmeside under vinterveje

16.

Bilagsoversigt

Bilag viser pligternes omfang for borgere og Kommunen og findes på nedenstående link:
Vejle kommunes hjemmeside under vinterveje

17.

Links

LOV nr 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v.
LOV nr 1537 af 21/12/2010 Lov om private fællesveje

Side 11 af 11

