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1 ALMENT 

. I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har vejmyndigheden pligt 
til 

• at sørge for snerydning, 
• at træffe foranstaltning mod glat føre og 
• at sørge for renholdelse 

på veje og stier, der administreres af den pågældende vejmyndighed. 
Transportministeren er vejmyndighed for statsvejene, mens admini-
strationen af disse er henlagt til Vejdirektoratet, jf. "Lov om offentlige 
veje”, § 6. 
 
Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette 
regulativs afsnit 2. 
 
Efter § 64 i samme lov har Vejdirektoratet for byer og bymæssige om-
råder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til statens veje el-
ler stier, skal 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette re-
gulativs afsnit 3. 
 
Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet 
i overensstemmelse med nævnte lovgivning. 
 
Kørebaner, cykelstier, fortove og arealer på sideanlæg der indgår i 
statsvejenes arealer, er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig 
til forskellige servicemål, der afhænger vejens og stiens betydning for 
færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende 
servicemål fremgår af bilag A og bilag B.  
 
Vejdirektoratets vinterberedskab er beskrevet i bilag C, mens over-
sigtskort mv. med oplysninger om veje, cykelstier mv., fortove og stier 
samt sideanlæg der administreres af Vejdirektoratet, fremgår af bilag 
D1 til D4. 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
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2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER – STATS-
VEJE OG -STIER 

 Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renholdelse på statens veje 
og stier mv., er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt 
i følgende regler, der er forhandlet med politiet. 

  
 Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og ud-

føres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at de 
anførte servicemål, som fremgår af bilag A hhv. bilag B, kan opfyldes i 
prioriteret rækkefølge, med klasse I som den højeste prioritet. I situati-
oner, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen 
der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. tra-
fiksikkerheden. 
 
Vejdirektoratets vinterberedskab er etableret i perioden fra 01/10 til 
30/04, og er nærmere beskrevet i bilag C. For vintertjeneste på cykel-
stier følger rutens beredskabsperiode den tilknyttede kommunes, som 
nærmere beskrevet i afsnit 2.1hhv 2.2. 
 
Konsortiet bag motorvejen M51, Kliplev – Sønderborg, har tiltrådt, at 
denne strækning vintervedligeholdes efter nærværende regulativ. Til-
svarende har A/S Øresund tiltrådt, at dette er gældende for vintertje-
neste på Øresundsmotorvejen. 
 
Vejdirektoratet har tiltrådt, at statens vej på Bornholm (Rønne – Nexø) 
sneryddes og glatførebekæmpes efter Bornholms Regionskommunes 
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse. 

  
 

2.1 Snerydning 

 Snerydning iværksættes som angivet nedenfor hhv. i bilag A og B. 
 
Kørebaner: 
Alle statens kørebaner er placeret i klasse I jf. bilag A, med undtagelse 
af enkelte arealer på sideanlæg, se under disse. Snerydning igangsæt-
tes således efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles 
uden gener. 
 
Nødspor sneryddes ikke i forbindelse med hver rydning af gennemgå-
ende spor, men alene efter sidste rydning såfremt det er nødvendigt 
for opretholdelse af nødsporets funktion. 
 
Oversigtskort med statens veje fremgår af bilag D1. 
 
Cykelstier: 
For at trafikanterne så vidt muligt kan opleve et ensartet serviceniveau 
på cykelstier, har Vejdirektoratet bestemt, at serviceniveauet på sta-

http://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Regulativ%20for%20vintervedligeholdelse%20og%20renholdelse.pdf
http://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Regulativ%20for%20vintervedligeholdelse%20og%20renholdelse.pdf
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tens cykelstier knytter sig til det tilsvarende serviceniveau for tilstø-
dende stier i den pågældende kommune, som den enkelte rute pri-
mært er beliggende i, jf. bilag D.2.  
 
Oversigtskort med statens cykelstier, samt link til rutekort og tilknyt-
tede kommunale serviceniveauer, fremgår af bilag D2. 
 
Fortove: 
For statens fortove og stier, hvor pligten til snerydning ikke kan pålæg-
ges grundejeren jf. nærværende regulativ afsnit 3, er alle arealer pla-
ceret i klasse II jf. bilag B, med undtagelse af enkelte arealer på sidean-
læg, se under disse. Snerydning udføres således snarest muligt efter 
snefald, og som udgangspunkt i tidsrummet fra kl. 07.00 til 22.00, såle-
des at færdslen kan afvikles videst i muligt omfang. 
 
Oversigtskort med statens fortove og stier, samt link til rutekort, frem-
går af bilag D3. 
 
Sideanlæg: 
Bemandede1 sideanlæg ved motorveje: 
Gennemgående spor er placeret i klasse I, jf. bilag A. Snerydning igang-
sættes således efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan af-
vikles uden gener. 
 
Øvrige spor, herunder parkeringsarealer, er placeret i klasse II, jf. bilag 
A. Snerydning udføres efter behov mellem kl. 07.00 og 18.00, således 
at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. 
 
Gangarealer der fører fra parkeringsarealer til toiletbygninger, er pla-
ceret i klasse II, jf. bilag B. Snerydning udføres efter behov mellem kl. 
07.00 og 18.00, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang. 
 
Der udføres ikke snerydning på øvrige gangarealer. 
 
Ubemandede2 sideanlæg ved motorveje og sideanlæg ved ikke motor-
veje: 
Gennemgående spor er placeret i klasse I, jf. bilag A. Snerydning igang-
sættes således efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan af-
vikles uden gener. 
 
Øvrige spor, herunder parkeringsarealer, på rastepladser, samkørsels-
pladser, holdepladser o.l. er placeret i klasse III, jf. bilag A. Snerydning 
udføres således når opgaverne på klasse I og klasse II tillader det og 
kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid. 
 
Gangarealer der fører fra parkeringsarealer til toiletbygninger, er pla-
ceret i klasse IV, jf. bilag B. Snerydning på disse arealer udføres således 
kun undtagelsesvis. 
 
Der udføres ikke snerydning på øvrige gangarealer. 
 

 
1 Ved bemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med bemandet serviceanlæg eller rasteanlæg med Info-Teria (dvs. cafeteria med trafikinforma-
tion). 
2 Ved ubemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med ubemandet serviceanlæg eller rasteplads med toilet. 
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Kort over sideanlæg på statens veje fremgår af bilag D4, der endvidere 
viser oplysninger om snerydning på de enkelte sideanlæg, bl.a. med 
angivelse af gennemgående hhv. øvrige spor. 

  
 Nærmere regler for gennemførelse af snerydning: 

Vejdirektoratet fjerner ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller 
ud for private fællesveje. 
 
Vejdirektoratet rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme, 
uanset om disse arealer er en del af vejens areal. 
 
Vejdirektoratet søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen 
kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt 
denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren. 
 
Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykel-
baner, parkeringspladser, holdepladser og vejkryds i det omfang, det 
skønnes nødvendigt af hensyn til fremkommeligheden. 
 
I buslommer vil der i videst muligt omfang blive foretaget snerydning 
samtidigt med det gennemgående spor. 
 
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning, vender 
Vejdirektoratet ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, 
med mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling. 

  
 

2.2 Glatførebekæmpelse 

 Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B. 
 
Kørebaner: 
Alle statens kørebaner er placeret i klasse I jf. bilag A, med undtagelse 
af enkelte arealer på sideanlæg, se under disse. Det tilstræbes således, 
at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan 
iværksættes på alle tider af døgnet. 
 
Nødspor saltes alene i forbindelse med snerydning på dette jf. afsnit 
2.1. 
 
Oversigtskort med statens veje fremgår af bilag D1. 
 
Cykelstier: 
For at trafikanterne så vidt muligt kan opleve et ensartet serviceniveau 
på cykelstier, har Vejdirektoratet bestemt, at serviceniveauet på sta-
tens cykelstier knytter sig til det tilsvarende serviceniveau for tilstø-
dende stier i den pågældende kommune, som den enkelte rute pri-
mært er beliggende i, jf. bilag D.2. 
 
Oversigtskort med statens cykelstier, samt link til rutekort og tilknyt-
tede kommunale serviceniveauer, fremgår af bilag D2. 
 
Fortove: 
For statens fortove og stier, hvor pligten til bekæmpelse af glatføre 
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ikke kan pålægges grundejeren jf. nærværende regulativ afsnit 3, er 
alle arealer placeret i klasse II jf. bilag B, med undtagelse af enkelte 
arealer på sideanlæg, se under disse. Glatførebekæmpelse foretages 
således snarest muligt efter førets indtræden, og som udgangspunkt i 
tidsrummet fra kl. 07.00 til 22.00. 
 
Oversigtskort med statens fortove og stier, samt link til rutekort, frem-
går af bilag D3. 
 
Sideanlæg: 
Bemandede3 sideanlæg ved motorveje: 
Gennemgående spor er placeret i klasse I, jf. bilag A. Det tilstræbes så-
ledes, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse area-
ler kan iværksættes på alle tider af døgnet. 
 
Øvrige spor, herunder parkeringsarealer, er placeret i klasse II, jf. bilag 
A. Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun mel-
lem kl. 07.00 og 18.00. 
 
Gangarealer der fører fra parkeringsarealer til toiletbygninger, er pla-
ceret i klasse II, jf. bilag B. Glatførebekæmpelse foretages ved konsta-
teret glatføre og kun mellem kl. 07.00 og 18.00. 
 
Der udføres ikke glatførebekæmpelse på øvrige gangarealer. 
 
Ubemandede4 sideanlæg ved motorveje og sideanlæg ved ikke motor-
veje: 
Gennemgående spor er placeret i klasse I, jf. bilag A. Det tilstræbes så-
ledes, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse area-
ler kan iværksættes på alle tider af døgnet. 
 
Øvrige spor, herunder parkeringsarealer, på rastepladser, samkørsels-
pladser, holdepladser o.l. er placeret i klasse III, jf. bilag A. Glatførebe-
kæmpelse udføres således når opgaverne på klasse I og klasse II tilla-
der det og kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid5. 
 
Gangarealer der fører fra parkeringsarealer til toiletbygninger, er pla-
ceret i klasse IV, jf. bilag B. Glatførebekæmpelse på disse arealer udfø-
res således kun undtagelsesvis. 
 
Der udføres ikke glatførebekæmpelse på øvrige gangarealer. 
 
Kort over sideanlæg på statens veje fremgår af bilag D4, der endvidere 
viser oplysninger om glatførebekæmpelse på de enkelte sideanlæg, 
bl.a. med angivelse af gennemgående hhv. øvrige spor. 

  
 Nærmere regler for gennemførelse af glatførebekæmpelse: 

Vejdirektoratet glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejen-
domme, uanset om disse arealer er en del af vejens areal. 
 

 
3 Ved bemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med bemandet serviceanlæg eller rasteanlæg med Info-Teria (dvs. cafeteria med trafikinforma-
tion). 
4 Ved ubemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med ubemandet serviceanlæg eller rasteplads med toilet. 
5 Normal arbejdstid regnes mellem kl. 07.00 og 15.00 fra mandag til torsdag, samt fredag fra kl. 07.00 til 14.00. 
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I buslommer vil der i videst muligt omfang blive foretaget glatførebe-
kæmpelse samtidigt med det gennemgående spor. 
 
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæm-
pelse, vender Vejdirektoratet ikke tilbage til lokaliteten for supple-
rende glatførebekæmpelse. 

  
 

2.3 Renholdelse 

 Renholdelse af alle statens vejarealer foretages periodisk af Vejdirek-
toratet efter en fastlagt praksis i overensstemmelse med Lov om of-
fentlige veje m.v. § 62, og når særlige forhold gør det påkrævet af hen-
syn til trafiksikkerheden. 

  
 På statsveje i landzone har Vejdirektoratet kun pligt til at foretage den 

renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. 
 
Sideanlæg o.l. i landzone indgår dog også i ovennævnte praksis. 
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3 GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIGE 
FORTOVE OG STIER MV., DER ADMINI-
STRERES AF VEJDIREKTORATET 

 Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at 
falde ned fra tage på vej eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig 
afspærring. 

  
 Vejdirektoratet har efter forhandling med politiet bestemt, at grund-

ejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til of-
fentlig vej eller sti, der administreres af Vejdirektoratet, skal 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3. 
  
 Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er be-

stemt for gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke 
omfattet af pligten. 
 
Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, 
der ligger nærmest ejendommen. 

  
 Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler plig-

ten kun grundejeren, såfremt: 
• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendom-

men fra en offentlig vej under Vejdirektoratet (fx ved en ejen-
dom beliggende på en hjørnegrund mod 2 statsveje) 

• ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en ad-
gang. 

 Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er ligele-
des omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, 
omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 
m til hver side langs ejendommen. 

  
 

3.1 Snerydning 

 Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt 
efter snefald.  
 
Grundejeren har altid pligt til, at rydde: 

• Trapper fra fortov til ejendom 
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• Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og in-
stallationer til trafikregulering i færdselsarealet. 

 Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryd-
des i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt ef-
ter snefald. Som minimum ryddes i 75 % af fortovets hhv. stiens 
bredde, dog minimum i 1 m bredde. 
 
Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det 
omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen uden for 
eventuel cykelsti. Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler, 
ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller andre selvfølgelige over-
gangssteder, idet sådanne steder skal holdes passable. 

  
 

3.2 Glatførebekæmpelse 

 Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på 
fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden. 
 
Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper fra for-
tov til ejendom.  

  
 Glatførebekæmpelse udføres ved: 

• at der udspredes vejsalt, grus, sand el.lign. på hele forto-
vets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden. 

  
 

3.3 Renholdelse 

 På fortov og sti har grundejeren har pligt til, at 
• fjerne ukrudt og lignende, 
• renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flise-

belagte eller på anden måde overfladebehandlede færdsels-
arealer, 

• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til 
ulempe for færdslen, og 

• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og 
udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan 
hindre vandets frie løb. 

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres 
ejendomme. 
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4 TILSYN OG REGLER FOR GRUNDEJER-
PLIGTER MV. 

  
 Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte 

love, føres af Vejdirektoratet. Overholder en grundejer ikke sine for-
pligtelser, kan Vejdirektoratet om nødvendigt lade foranstaltningen 
udføre for den pågældende grundejers regning. 
 

  
 Endvidere kan Vejdirektoratet bestemme, at forpligtelser pålagt 

grundejere på offentlige veje og stier, der administreres af Vejdirekto-
ratet, jf. afsnit 3, udføres af Vejdirektoratet for grundejerens regning. I 
givet fald skal direktoratet sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. 

  
 Affald eller genstande, der  

• kan være til ulempe for færdslen, eller 
• er særligt forurenende 

kan fjernes af Vejdirektoratet eller politiet for den forurenendes reg-
ning. 

  
 Dette regulativ træder i kraft den 15.11.2018 og erstatter hidtil gæl-

dende regulativ af 01.10.2017. 
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BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG ME-
TODER 

Kørebaner 

Vejklasse Vinter- 
vejklasse 

Vejtype 
 

Servicemål og metode 

G
en

ne
m

fa
rt

sv
ej

e 

 
Klasse I 

 
Omfatter alle køre-
baner på statens 
veje, herunder gen-
nemgående spor på 
sideanlæg1), men 
undtaget de herun-
der nævnte arealer. 
 

 
Saltning hhv. snerydning udføres 
på alle tider af døgnet. 
 

• Glatførebekæmpelse til-
stræbes foretaget ved 
præventiv saltning efter 
behov.  

 
• Snerydning igangsættes 

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

 

Fo
rd

el
in

gs
ve

je
 

 
Klasse II 

 
Omfatter øvrige 
spor, herunder par-
keringsarealer, på 
bemandede2) side-
anlæg ved motor-
veje (ikke gennem-
gående spor). 

 
Saltning hhv. snerydning udføres 
som minimum mellem kl. 7.00 og 
18.00.  
 

• Glatførebekæmpelse fo-
retages ved konstateret 
glatføre og kun inden for 
nævnte tidsrum. 

 
• Snerydning udføres efter 

konstateret behov inden 
for nævnte tidsrum, såle-
des at færdslen kan af-
vikles i videst muligt om-
fang uden væsentlige ge-
ner. 
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Kørebaner 

Vejklasse Vinter- 
vejklasse 

Vejtype 
 

Servicemål og metode 
Lo

ka
lv

ej
e 

   
Klasse III 

 
Omfatter øvrige 
spor, herunder par-
keringsarealer, på 
ubemandede3) side-
anlæg ved motor-
veje og sideanlæg 
ved ikke motorveje, 
fx rastepladser, 
samkørselspladser, 
holdepladser o.l. 
(ikke gennemgå-
ende spor) . 

 
Saltning/grusning hhv. sneryd-
ning udføres kun på hverdage, in-
den for normal arbejdstid4). 
 
Indsats gennemføres når opga-
verne på klasse I til II veje tillader 
det og kun inden for nævnte tids-
rum. 

Ø
vr

ig
e 

ve
je

 

 
Klasse IV 

 
Anvendes ikke. 

 
Saltes/grusses og sneryddes kun 
undtagelsesvis. 

1) Undtaget er politiets vejepladser der ryddes og glatførebekæmpes efter aftale. 
2) Ved bemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med bemandet serviceanlæg eller rasteanlæg 
med Info-Teria (dvs. cafeteria med trafikinformation). 
3) Ved ubemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med ubemandet serviceanlæg eller rasteplads 
med toilet. 
4) Normal arbejdstid regnes mellem kl. 07.00 og 15.00 fra mandag til torsdag, samt fredag fra kl. 
07.00 til 14.00. 
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BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL OG ME-
TODER  

Fortove og gangstier1) 

Stiklasse Vinter- 
stiklasse 

Stitype 
 

Servicemål og metoder 

Pr
im

æ
re

 H
ov

ed
st

ie
r 

 
Klasse I 

 
Anvendes ikke. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres 
på alle tider af døgnet. 
 

• Glatførebekæmpelse til-
stræbes foretaget ved 
præventiv saltning efter 
behov. 

 
• Snerydning igangsættes 

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

 
Fodgængerovergange og bus-
stoppesteder ryddes i begrænset 
omfang indtil snerydningen på til-
stødende arealer ophører, hvor-
efter der ryddes op. 
 

Ø
vr

ig
e 

Ho
ve

ds
tie

r 

 
Klasse II 

 
Omfatter alle for-
tove og stier på sta-
tens veje hvor plig-
ten ikke er pålagt 
grundejeren, samt 
fodgængerover-
gange og busstoppe-
steder. 
Omfatter endvidere 
gangarealer der fører 
fra parkeringsarealer 
til toiletbygninger på 
bemandede2) sidean-
læg ved motorveje3)4) 

 
Saltning hhv. snerydning udføres 
som udgangspunkt mellem kl. 
07.00 og 22.005).  

• Glatførebekæmpelse fo-
retages snarest muligt ef-
ter førets indtræden in-
den for nævnte tidsrum. 

• Snerydning udføres sna-
rest muligt efter snefald 
inden for nævnte tids-
rum, således at færdslen 
kan afvikles i videst mu-
ligt omfang. 

 
Fodgængerovergange og bus-
stoppesteder ryddes i begrænset 
omfang indtil snerydningen på til-
stødende arealer ophører, hvor-
efter der ryddes op. 
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Fortove og gangstier1) 

Stiklasse Vinter- 
stiklasse 

Stitype 
 

Servicemål og metoder 
Lo

ka
le

 st
ie

r m
v.

 

 
Klasse III 

 
Anvendes ikke. 

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

• Indsats gennemføres når 
opgaverne på klasse I og 
II stier tillader det og kun 
inden for nævnte tids-
rum. 

Ø
vr

ig
e 

st
ie

r 

 
Klasse IV  

 
Omfatter gangarea-
ler der fører fra par-
keringsarealer til toi-
letbygninger på ube-
mandede6) sidean-
læg ved motorveje 
og sideanlæg ved 
ikke motorveje4). 

 
Saltes/grusses og sneryddes kun 
undtagelsesvis. 
 

1) Omfatter her ikke cykelstier langs statens veje. For nærmere herom henvises til nærværende re-
gulativs afsnit 2.1 og 2.2 hhv. bilag D.2. 
2) Ved bemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med bemandet serviceanlæg eller rasteanlæg 
med Info-Teria (dvs. cafeteria med trafikinformation). 
3) For arealer ved servicebygninger gælder samme servicemål. Glatførebekæmpelse og snerydning 
påhviler forpagteren af disse arealer. 
4) For alle sideanlæg gælder: Der udføres ikke snerydning og glatførebekæmpelse på øvrige gang-
arealer. 
5) På de omtalte gangarealer fra parkeringsarealer til toiletbygninger dog kun mellem kl. 07.00 og 
18.00. 
6) Ved ubemandede sideanlæg forstås her sideanlæg med ubemandet serviceanlæg eller rasteplads 
med toilet. 
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BILAG C. VEJDIREKTORATETS VINTERBEREDSKAB 

Vinterberedskabet er etableret i perioden fra 01/10 til 30/04. 
  
Vagtordninger: I beredskabsperioden er statens veje overvåget af vagtpersonale døgnet rundt. 
Vintercentralen beslutter og koordinerer indsatsen ved saltning og snefald i hele landet. Vejdi-
rektoratet samarbejder med politi og kommuner. Trafikantinformation og pressekontakt vareta-
ges af Vejdirektoratets Trafikcenter. 
 
Overvågning af vejr og veje: Der fortages løbende elektronisk overvågning af vejnettet via glat-
førevarslingsstationer, der giver aktuelle temperatur- og vejtilstands-data og via kameraer langs 
vejene (Webcam). Fra Vejdirektoratets Meteorologiske samarbejdspartner fås prognoser for ri-
siko for glatte samt radarbilleder der viser nedbør og satellitbilleder der viser skyer. 
 
Varsling og udkald: Ved risiko for glat føre eller ved snefald foretager vintercentralen udkald af 
entreprenører kørebaner for udførelse af den nødvendige indsats. Arbejdet skal være igangsat 
på ruten senest 45 minutter efter udkald til glatførebekæmpelse hhv. senest 60 minutter efter 
udkald til snerydning.  
 
Vejdirektoratets Trafikkort, viser, ud over oplysninger om den aktuelle trafiksituation, informa-
tion om aktuelle temperaturer, vejtilstand, seneste saltning m.v. i vinterperioden (1. oktober – 
30. april). Endvidere kan her ses billeder fra kameraer (webcam) opstillet ved vejene. 

  

http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
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BILAG D1. OVERSIGTSKORT STATENS VEJE 

Alle følgende oversigtskort er pr. 15.11.2018. Zoombare og opdaterede rutekort er tilgænge-
lige på http://vinterman.dk/ruteportal/.  
 
Statens veje: 

 
  

  Statsveje, der sneryddes og glatførebekæmpes efter nærværende regulativ. 
 Veje med anden vejmyndighed end Vejdirektoratet, der sneryddes og glatførebe-

kæmpes efter nærværende regulativ. 
Statsvej, der sneryddes og glatførebekæmpes efter Bornholms Regionskommu-
nes Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse. 

http://vinterman.dk/ruteportal/
http://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Regulativ%20for%20vintervedligeholdelse%20og%20renholdelse.pdf
http://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Regulativ%20for%20vintervedligeholdelse%20og%20renholdelse.pdf
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BILAG D2. OVERSIGTSKORT CYKELSTIER MV. OG LINK TIL DE-
TAILKORT 

Statens cykelstier: 

 
Zoombart rutekort er tilgængeligt på http://vinterman.dk/ruteportal/. Vælg: 

• Bestyrer: Vejdirektoratet 
• Ruter i drift og 
• Rutetype: Cykelsti. 

http://vinterman.dk/ruteportal/
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Oversigt over de enkelte ruter, med tilknyttede kommunale serviceniveauer, jf. afsnit 2.1 hhv. 
2.2 i nærværende regulativ, fremgår af: 
 • Bilag D2 – Underbilag: OVERSIGT - CYKELSTIRUTER 

Statens cykelsti på Bornholm sneryddes og glatførebekæmpes endvidere ef-
ter Bornholms Regionskommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og ren-
holdelse. 
 
En delstrækning af cykelstien langs rute 26, Århusvej ved Tange sø, hoved-
landevej 407, km. 44,3 – km. 45,1, sneryddes og glatførebekæmpes ikke. Der 
er opsat advarselstavler herom. 

 

  

http://vinterman.dk/vinterman/doc/BilagD2_underbilag_201001.pdf
http://vinterman.dk/vinterman/doc/BilagD2_underbilag_201001.pdf
http://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Regulativ%20for%20vintervedligeholdelse%20og%20renholdelse.pdf
http://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Regulativ%20for%20vintervedligeholdelse%20og%20renholdelse.pdf
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BILAG D3. OVERSIGTSKORT FORTOVE OG STIER 

Statens fortove og stier: 

 
Zoombart rutekort er tilgængeligt på http://vinterman.dk/ruteportal/. Vælg: 

• Bestyrer: Vejdirektoratet 
• Ruter i drift og 
• Rutetype: Gangarealer. 

  

http://vinterman.dk/ruteportal/
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BILAG D4. OVERSIGTSKORT SIDEANLÆG 

 
Zoombart rutekort er tilgængeligt på http://vinterman.dk/ruteportal/. Vælg: 

• Bestyrer: Vejdirektoratet 
• Ruter i drift og 

• Rutetype: ”Kørebane” for at se gennemgående spor eller 

• Rutetype: ”Rasteplads” for at se øvrige spor. 

  

http://vinterman.dk/ruteportal/
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BILAG E. DEFINITIONER 

Byer og bymæssige områder 
Defineres i Lov om offentlige veje, § 3, som: 
”Københavns Kommune og de områder, der efter lov om planlægning er byzone eller sommer-
husområde, samt nærmere afgrænsede områder i landzone, som kommunalbestyrelsen har be-
sluttet at administrere efter byreglerne, jf. §§ 25-86 i lov om private fællesveje.” 
Anvendes bl.a. til definition af områder, inden for hvilke man kan pålægge grundejere at sne-
rydde, glatførebekæmpe og renholde offentlig fortov og sti ud for ejendommen, jf. Lov om of-
fentlige veje, § 64. 
 
Byreglerne 
Regler der finder anvendelse i områder der er byzone og i sommerhusområder, jf. lov om plan-
lægning. Kan jf. ovenstående - efter beslutning i kommunalbestyrelsen - også finde anvendelse i 
afgrænsede områder i landzonen. Byreglerne fremgår af afsnit III i Lov om private fællesveje. 
 
Byzone  
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår 
af Lov om planlægning, § 34. 
 
Cykelbane 
Del af tværprofilet af en vej, beregnet for enkeltrettet cykeltrafik, adskilt fra kørebane ved en 30 
cm bred, ubrudt kantlinje. 
 
Cykelsti 
Sti langs vej eller i egen tracé beregnet for cykeltrafik, og normalt ”lille knallert”, og adskilt fra 
eventuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten. 
 
Fortov 
Del af en vej bestemt for fodgængere og adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti. 
 
"Fortov og sti" 
I forhold til Lov om offentlige veje, kapitel 8, Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, 
Grundejernes forpligtelser (§ 64) sidestilles færdselsarealer, der primært er bestemt for gående 
færdsel, med "fortov og sti". 
 
Færdselsareal 
Areal i færdigvejsoverfladen bestemt for færdsel. Består typisk af kørebane, cykelsti samt fortov 
og sti. 
 
Glatførebekæmpelse 
Udspredning af glatførebekæmpelsesmidler, enten som forebyggelse af glat føre (præventiv salt-
ning, se denne), eller for at forbedre friktionen på færdselsarealer, der er blevet glatte (fx grus-
ning). 
 
Kørebane 
Den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti og cykelbane. 
 
Landzone 
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår 
af Lov om planlægning, § 34. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174723
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144425
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144425
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Offentlige stier 
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som: 
"Færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter denne lov med de tillempelser, 
som de særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende 
og ridende færdsel og udgør ikke en del af en offentlig vej." 
 
Offentlige veje 
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som: 
”Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat 
eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje.” Adskil-
ler sig fra færdselslovens definition. 
 
Privat fællesvej 
Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for an-
den ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har 
samme ejer. 
 
Præventiv saltning 
Udspredning af tømiddel (typisk vejsalt) for at forebygge at glat føre opstår. 
 
Servicemål og metoder 
Angiver målet for det tilstræbte serviceniveau, samt metoder for opfyldelse, der knytter sig til de 
enkelte vintervej- hhv. stiklasser, jf. bilag A og B. 
 
Sommerhusområde 
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår 
af Lov om planlægning, § 34. 
 
Sti 
Færdselsareal, som fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, jf. dog "For-
tov og sti" (se ovenfor). 
 
Statsveje (el. statens veje) 
Offentlig veje for hvilken Transport- og bygningsministeren er vejmyndighed. Administrationen 
af disse er henlagt til Vejdirektoratet. 
 
Vej 
Særligt udformede offentlige eller private strækninger med jævn og normalt befæstet overflade 
til at gå eller køre på. 
 
Vejmyndighed 
Begreb for den administrative myndighed for vejene. Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for 
kommunevejene, Transport- og bygningsministeren er vejmyndighed for statsvejene, hvor admi-
nistrationen er henlagt til Vejdirektoratet. 
 
Begrebet kan ligeledes anvendes om kommunalbestyrelsen som forvaltningsmyndighed for pri-
vate fællesveje og stier. 
 
Vintervej- hhv. stiklasser 
Begrebet anvendes her ved opdeling af vejnettet i forskellige klasser, for angivelse af hvilket 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144425
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”servicemål og metoder” (se denne) for snerydning og glatførebekæmpelse, der knytter sig til de 
enkelte veje (se endvidere bilag A og B). 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

Niels Juels Gade 13 
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1022 København K 
Telefon 7244 3333 
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