
Beskrivelse af vintervejklasser i Randers Kommune:

VEJTYPE VINTER-
VEJKLASSE

VEJTYPE SERVICEMÅL

I Veje som har afgørende 
betydning for 
fjerntrafikken og/eller 
afgørende betydning for 
afvikling af den 
gennemkørende trafik 
(statsveje og tidligere 
amtsveje)

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

- At glatførebekæmpe ved præventiv saltning. Det 
vil sige at der saltes inden der bliver glat, hvorfor 
saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider 
af døgnet

- At igangsætte snerydning ved drivedannelse eller 
4 til 7 cm jævnt lag.
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II Trafikveje som har 
betydning for afvikling af 
den lokale nærtrafik, 
f.eks. fordelingsveje i 
bolig- og 
industriområder

Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan 
forekomme. Saltning hhv. snerydning kan kun 
forventes udført imellem kl. 3.00 og 18.00. 

Servicemålene opnås ved:

- At glatførebekæmpe ved konstateret glatføre 
indenfor nævnte tidsinterval.

- At igangsætte snerydning ved drivedannelse, ca. 
10 cm jævnt lag, eller ved varsling om mere end 10 
cm snefald indenfor nævnte tidsinterval.

III Lokalveje som har 
mindre betydning for 
afvikling af trafikken

Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er 
afsluttet på klasse I til II veje, dog kun inden for 
normal arbejdstid.
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VI Lokalveje til 
enkeltbrugerområder og 
mindre boligveje

Saltes/ryddes kun ekstreme vejrsituationer i det 
omfang de øvrige opgaver tillader det.

Der saltes mod ISSLAG snarest muligt. Isslag bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er 
overstået.

Alle kommuneveje placeres indenfor de anførte vintervejklasser. Flere forhold end de ovenfor nævnte 
kan have betydning ved placering af veje i klasserne, eksempelvis:

 Trafikintensitet
 Trafiksikkerhed
 Hospitalsruter
 Kollektiv trafik og skolebusruter
 Vigtige erhvervsmæssige ruter

De enkelte vejes placering indenfor klasserne fremgår af webkort.Randers.dk.
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Beskrivelse af vinterstiklasser i Randers kommune:

KLASSE STITYPE SERVICEMÅL

I Stier med afgørende 
betydning for gående 
og cyklende færdsel

Tilstræbes holdt farbare men visse gener kan forekomme. 
Saltning hhv. snerydning udføres kun imellem kl. 3.00 og 
18.00. Servicemålene opnås ved:

- At glatførebekæmpe ved konstateret glatføre indenfor 
nævnte tidsinterval.

- At igangsætte snerydning ved drivedannelse, ca. 10 cm jævnt 
lag eller ved varsling om mere end 10 cm snefald indenfor 
nævnte tidsinterval.

II Rekreative grusstier Sneryddes og gruses ikke

Klasse I stiruter fremgår af webkort.Randers.dk. Øvrige stier ryddes og saltes ikke.


