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Bilag A - Vilkår: 
Beskrivelse af vejklasser og målsætninger for vintertjenesten. 

KØREBANER

Vejklasse Vintervejklasse Vejtype Servicemål / metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand 
under servicemål
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Klasse2 Omfatter gennemfartsveje 
som har afgørende betydning 
for fjerntrafikken, 
eksempelvis de højst 
prioriterede kommuneveje. 

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

 Glatførebekæmpelse 
foretages som 
udgangspunkt som 
præventiv saltning

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

Ved glatføre uden sne:
 Rimfrost              0 timer
 Is                         0 timer

Efter snefald:
 Snesjap                 2 timer            
 Løs sne                 2 timer
 Fastkørt sne          0 timer

Efter fygning:
 Snedriver              4 timer
 Spærret Se note 2       0 timer
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Klasse 3 Omfatter lokalveje og pladser 
som har afgørende betydning 
for afvikling af den lokale 
nærtrafik 

Tilstræbes holdt farbare, men 
visse gener kan forekomme. 
Glatførebekæmpelse hhv. 
snerydning udføres kun i 
tidsrummet fra 04.00 til 20.00. 
Servicemålet opnås ved at:

 Glatførebekæmpelse 
(saltning eller 
grusning)foretages 
indenfor nævnte 
tidsrum

 Snerydning igangsættes 
ved drivedannelse eller 
ved op til 10 cm i et 
jævnt lag.

 I weekender og på 
helligdage sneryddes i 
tidsrummet kl. 04.00 til 
12.00.

Følgende tider er gældende i tidsrummet 
mellem kl. 04.00 til 20.00 (04.00 til 
12.00):
Ved glatføre uden sne:

 Rimfrost              4 timer
 Is                         4 timer

Efter snefald:
 Snesjap               6 timer
 Løs sne               6 timer
 Fastkørt sne        se note 1)

Efter fygning:
 Snedriver            6 timer

Spærretse note 2)    0 timer
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E Klasse 4 Omfatter boligveje som har 
mindre betydning for 
afvikling af trafikken.

Glatførebekæmpes og 
sneryddes kun i særlige 
tilfælde og kun efter højre 
vejklasser har opnået normal 
vejtilstand. Udføres kun inden 
for normal arbejdstid.
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1) Såfremt ”fastkørt sne” opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, evt. ved udspredning af 
grus.

2) ”Spærret” forsøges udbedret hurtigst muligt, i det omfang materiel kan fremskaffes.

Der glatførebekæmpes mod ISSLAG og ISLAG snarest muligt, og fortsættes indtil situationen er overstået. 

Vejbestyrelsen placerer selv sine veje indenfor de anførte vintervejklasser. Flere forhold som f.eks. kollektiv trafik, 
skolebusruter, m.m. kan have betydning for den enkelte vejs placering i klasse

STIER

Vinterstiklass
e

Stitype Servicemål Tilstræbt maksimum tid for stitilstand 
under servicemål 

Klasse 2 Stier langs klasse 2 veje, 
Skolestier og øvrige meget 
befærdede stier i byer.

Stier tilstræbes holdt 
glatførebekæmpet og 
sneryddet i forhold til stiens 
benyttelse.

Stier langs klasse 2 : Snerydning 
igangsættes først når der ikke længere 
kastes sne ind fra rydning af kørebaner.

Klasse 3 Øvrige stier Glatførebekæmpes og 
sneryddes ikke.

1)  Det kan accepteres, at stier langs klasse 2 veje kan være spærret i længere tid i den ene side efter snefygning.


