
Bilag A
Vinterklasser, vejtyper, servicemål og metoder 
_______________________________________________________________________________________

Kørebaner
Vej-

klasse
Vinter-

vejklasse
Vejtype Servicemål/metode Tilstræbt maks.tid for 

vejtilstand under service-
mål

KLASSE 
I

(Fortrinsvis 
vejklasse 1 
og 2)

Omfatter veje og 
pladser med afgøren-
de betydning for 
fjerntrafikken og/eller 
afviklingen af den 
gennemkørende 
trafik, eksempelvis 
højest prioriterede 
kommuneveje som 
større indfalds- og 
omfarts- veje med 
regional kollektiv 
trafik.

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

 Glatførebekæmpes fore-
tages ved præventiv 
saltning.

 Snerydning igangsættes 
ved drivedannelse eller 
inden der falder op til 
5cm jævnt lag.

Ved glatføre uden sne:
 Rimfrost 0t

 Is 0t

 Isslag 2t

Efter snefald:
 Løs sne og snesjap 2-3t

Efter fygning:
 Snedriver 2-3t 

 Spærret1) 0

TR
A

FI
K

V
EJ

E

KLASSE 
II

(Fortrinsvis 
vejklasse 3 
med kollek 
tiv trafik)

Omfatter veje og 
pladser som har 
betydning for afvik-
ling af den gennem-
kørende trafik og/el-
ler kollektiv trafik 
eksempelvis veje 
mellem de enkelte 
bysamfund eller 
kvarterer i de større 
byer, de højest priori-
terede fordelingsveje 
i industri- og bolig-
områder, vigtige P-
pladser og lignende.

Tilstræbes holdt farbare 
uden væsentlige gener. 
Glatførebekæmpelse hhv. 
snerydning udføres dog kun 
mellem kl.5.00 og 20.00. 
Servicemålet opnås ved at:

 Glatførebekæmpelse 
foretages når glat føre 
er konstateret.

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

Ved glatføre uden sne:
 Rimfrost 3½t
 
 Is 3½t

 Isslag 4t

Efter snefald:
 Løs sne og snesjap 6t

Efter fygning:
 Snedriver 4t
 Spærret1) 0t



Bilag A
Vinterklasser, vejtyper, servicemål og metoder 
_______________________________________________________________________________________

Kørebaner
Vej-

klasse
Vinter-

vejklasse
Vejtype Servicemål/metode Tilstræbt maks.tid  for vejtil-

stand under servicemål
KLASSE 
III

(Øvrige lo- 
kale veje, 
der vedli-
geholdes)

Omfatter lokalveje 
og pladser, som har 
mindre betydning 
for afvikling af 
trafikken.

Tilstræbes holdt , men visse 
gener kan forekomme. Salt-
ning hhv.snerydning udføres 
dog kun på hverdage mel-
lem kl.7.00 og 20.00 Servi-
cemålet opnås ved at:

 Glatførebekæmpelse 
foretages når glat føre 
konstateres indenfor 
nævnte interval.

 Snerydning igangsættes 
ved drive dannelse eller 
inden der falder 8cm 
jævnt lag indenfor 
nævnte tidsinterval. 

Ved glatføre uden sne:
 Rimfrost 4 t
 Is og isslag 4 t

Efter snefald:
 Snesjap 8 t
 Løs sne 6 t

Efter fygning:
 Snedriver 4 t
 Spærret 1) 0 t

LO
K

A
LV

EJ
E

KLASSE 
IV

(Mindre be- 
færdede 
veje)

Omfatter øvrige 
veje og pladser, 
som stamveje, 
boligveje og P-plad-
ser.

Saltes / gruses og sneryd-
des kun undtagelsesvis.

I byområder udføres glatfø-
rebekæmpelse og sneryd-
ning normalt kun på hverda-
ge mellem kl. 7.00 og 16.00
Udføres kun inden for de 
nævnte tidsrum, såfremt der 
er mandskab og materiel til 
rådighed fra indsatsen på 
klasse III veje.

I landområder udføres glat-
førebekæmpelse kun undta-
gelsesvis på hverdage mel-
lem kl. 7.00 og 16.00, mens 
snerydning normalt udføres 
mellem kl. 5.00 og 20.00 
med tilhørende Distrikts-
plove.   

1) Den anførte tid for ”Spærret” kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen.


