Bilag A
Målsætning for vejtilstande i vintertjeneste.

Prioritering af opgaverne

Oktober 2018

Vejklasse
I-veje

II-veje

III-veje

IV-veje

Opgavetyper
Veje, stier, pladser m.v. som har afgørende betydning for afviklingen af den
kollektive og gennemkørende trafik:
Bybus- og rutebilruter
Indfaldsvej
Busterminaler og S-stationspladsen
Særlige opgaver efter anmodning fra
læge, beredskabet og politi.
Veje, stier, pladser m.v. som har væsentlig betydning for afviklingen af den
lokale trafik:
Fordelingsveje, skole-busruter og –
stier.
Primære P-pladser.
Gennemgående veje i industriområder.
Busstoppesteder og fodgængerovergange.
Fortove.
Veje, stier, pladser m.v. som har mindre betydning for afviklingen af trafikken:
Boligveje.
Sekundære veje på landet.
Sekundære P-pladser.
Veje, stier, pladser m.v. som i kommunens regulativ er undtaget fra
kommunal vintervedligeholdelse:
Veje uden trafikal betydning.
Stier med rekreativ formål.
Andre områder uden trafikinteresse.

Glatførebekæmpelse
Glatførebekæmpelse
udføres hele døgnet.

Snerydning
Tilstræbes holdt farbar på alle tider af
døgnet.

Bemærkninger
På kørebaner og cykelstier saltes. I særlige tilfælde indsættes alt disponibelt
mandskab.
Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt
omfang med særlig hensyntagen til bykernen.
Bortkørsel ag sne udføres kun indenfor
normal arbejdstid.
Glatførebekæmpelse udføres med salt.
Bortkørsel af sne foretages i begrænset
omfang efter snerydningens ophør ved
busstoppesteder og fodgængerovergange,
og kun indenfor normal arbejdstid.

Der foretages ikke glatførebekæmpelse på kørebaner med mindre isslag
eller særlige forhold gør
det påkrævet.
Bekæmpelse foretages
kun indenfor normal arbejdstid.

Udføres i begrænset
omfang, normalt kun i
alvorlige snesituationer.

Der foretages kun glatførebekæmpelse ved
større isslag eller særlige
forhold gør det påkrævet.
Bekæmpelse foretages
kun indenfor normal arbejdstid.
Der foretages ikke glatførebekæmpelse.

Udføres i begrænset
omfang, normalt kun i
alvorlige snesituationer.

Snerydning iværksættes og udføres af disponibelt mandskab, snarest mulig efter
snefaldets ophør
Bortkørsel af sne foretages ikke.

Der udføres ikke snerydning.

Kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse kan ses på
kommunens hjemmeside:
https://www.frederikssund.dk/Borger/Naturog-trafik/Vej-og-Park/Vintervedligehold-ogsnerydning

Bilag B
Vinterberedskabets tilrettelæggelse.
Oktober 2018

Vintertjenesten er tilrettelagt således:
-

at vintertjeneste kan udføres i perioden 31. oktober til 31. marts.
at der tages hensyn til de trafikale forhold i myldretiderne.
at der opnås et ensartet serviceniveau på sammenhængende vejstrækninger.
at der tages mest muligt hensyn til miljøet, jordbund og beplantning.

Overvågningsberedskab:
Etableres i perioderne 31. oktober – 31. marts
- Bagvagt; Hjemmevagtordning der varsles via aftale med meteorologisk virksomhed
samt egne observationer.
- Øvrigt mandskab og glatføremateriel klargjort til indsats.

Normalt beredskab:
Etableres i perioden 31. oktober til 31. marts.
-

Bagvagt til rådighed.
Saltlæsning og saltlager til rådighed.
Glatførebekæmpelse på kørebaner med lastbil til rådighed.
Snerydning på kørebane med lastbil og traktor til rådighed.
Glatførebekæmpelse på stier med traktor til rådighed.
Snerydning på stier med traktor til rådighed.
Snerydning på kørebane med traktor til rådighed.
Specialmaskiner -snerydning/læsning af sne til rådighed.

Alarm beredskab:
Snerydning og glatførebekæmpelse pågår.
-

Alt nødvendigt/disponibelt materiel er i aktion.
Værkstedfunktion til rådighed.
Prioritet af indsats vurderes løbende.
Information af vejtilstande kommunikeres løbende til driftskontoret som får tilstandsog indsatsrapporter tilsendt dagligt.

