
Serviceniveau for Vintervedligeholdelse 

 

Kørebaner 

Vinter- 
vejklasse 

Vejtype 
 

Servicemål og metode 

 

Klasse I 

 
Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for 
regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede 
indfalds- og omfartsveje. 
 
Det rutenummerede vejnet, samt større indfalds- og 
omfartsveje i Brande, Ikast og Nørre Snede (fra tidligere 
regulativ) 

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet. 

 Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter 
behov.  

 Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt 
omfang kan afvikles uden gener. 

 

Klasse II 

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

 
Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 5.00 og 18.00. 

 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. 

   

Klasse III 

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

 
Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal 
arbejdstid1). 
 
Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det og kun inden 
for nævnte tidsrum. 

Klasse IV 
 
Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje. 

 
Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis. 

1) Normal arbejdstid er fra 07.00 – 16.00. 
 
 
 



Serviceniveau for Vintervedligeholdelse 

 

Stier1)
 

Vinter- 
stiklasse 

Stitype 
 

Servicemål og metoder 

 

Klasse II 

 
Omfatter stier som hovedstier og skolevejsstier.  
 
 

 
Saltning hhv. snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 18.00.  

 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 muligt omfang. 

 

Klasse III 

 
Stier og pladser, der har betydning for den lokale nærtrafik. 

 
Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal 
arbejdstid2). 

 Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I og II stier tillader det og 
kun inden for nævnte tidsrum. 

 
Klasse IV  

 
Lavest prioriterede stier. 

 
Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis.  
 

1) Omfatter her såvel cykelstier som øvrige stier og fortove, hvor glatførebekæmpelse og snerydning ikke er pålagt grundejeren. 
2) Normal arbejdstid er fra 07.00 – 16.00 
 


