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Vinterberedskab  
 

 
Beredskabsperiode 
 
1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april 

 
Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for 
vejrsituationer, der kan give glat føre. 
 
15. oktober-1. november og 1. april-15. april 
 
Der udføres overvågningsberedskab, men der forventes normalt ikke indsats. 
Vagtlederen har ansvar for eventuel indsats hele døgnet. 
Varslingssystemet er i drift. 
 
1. november-1. april 
 
Der udføres normalt beredskab som nedenfor beskrevet. Alt mandskab og 
materiel er til rådighed og der forventes jævnlig indsats. 

 

Vintertjenestens udførelse i Kerteminde Kommune 

 
Vintervedligeholdelsen omfatter alle kommunale veje, ca. 385 km asfaltveje og 
15 km grusveje. Vintertjenesten styres af kommunens vinterorganisation og 
udføres med eget personale. 
Kommunen har indgået aftaler med nabokommunerne Nyborg, Faaborg-Midtfyn 
og Odense, om snitflader ved de veje der krydser kommunegrænserne. 
Herunder at Kerteminde passer vejene i Odense, der forbinder Sarumgårdsvej 
med Østergårdsvej, som vintervejklasse I. 
 

Organisering af vintertjenesten 

 
Grundlaget for udførelsen af vintertjenesten er gældende lovgivning, kommunens 
regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser samt 
interne instrukser og retningslinier. 
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Styring og ansvar 

 
Vinterorganisationen, der varetager vintertjenesten døgnet rundt, er opbygget 
således: 
 
Vagtlederen er driftslederen, der har vagt på skift en uge af gangen. Vagtlederen 
har ansvaret for vinterberedskabet hele døgnet. 
  
Tilsynsvagten modtager opkald fra Vejdirektoratet, når de påbegynder 
glatførebekæmpelse på statsvejene, hvorefter han vurderer, om han skal 
foretage et tilsyn med kommunens veje. 
 
Tilsynsvagten har derudover online vintervarsling til rådighed, via DMI’s system 
VejVejr. 
 

 
 

Organisation 
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Instruks for saltning  

 
1. Udrykning sker efter ordre og anvisning fra tilsynsvagten. 

 
2. Under kørsel med sprederen SKAL det gule blinklys altid være i gang. 

(Husk, at arbejdslys bag på skal være slukket under kørsel). 
 

3. Mobiltelefonen SKAL være åben under kørslen, således at vognen/traktoren 
til enhver tid kan kaldes. 
 

4. Ved kørsel med spreder må spredehastigheden ikke overstige 60 km/t. 
 
5. Veje saltes med tallerkenspreder, der tager hele vejbanen. 

 
6. Saltspild på kørebanen skal fjernes inden videre kørsel. 
 
7. Ved udkald til saltning, skal denne være påbegyndt inden for 45 minutter. 
 
8. Tilsynsvagten kontaktes når ruten er færdigsaltet. 
 
Efter saltning rengøres sprederne, så de er klar til næste udrykning. 
 

Instruks for snerydning 

 
1. Udrykning sker efter ordre fra tilsynsvagten. 

 
2. Under kørsel med sneploven SKAL det gule blinklys og de for sneplovkørsel 

særligt monterede lygter være tændt. 
 

3. Mobiltelefonen SKAL være åben under kørslen, således at vognen/traktoren 
altid kan kaldes. 
 

4. Snerydningen foretages inden for de angivne distrikter og ved begrænset 
udkald på de angivne vejstrækninger og i øvrigt efter tilsynsvagtens 
anvisninger. 
 

5. Når snerydningen indstilles – også midlertidigt – skal dette meddeles 
tilsynsvagten. 

 
6. Ved udkald til snerydning, skal medarbejderen være påbegyndt inden for 45 

minutter. Park og Vej forbeholder sig ret til at indsætte mandskab og materiel 
efter behov, hvilket som helst sted i distriktet, såfremt det skønnes 
nødvendigt. 
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Driftsleder og tilsynsvagt 
 

Udarbejder hvert år en revideret vinterberedskabsplan. 
 

Vagthold 

 

Vagtholdet består af 32 mand, hvoraf 16 har vagt en uge ad gangen. Hver 
medarbejder har vagt 1 uge. Vagten skifter hver mandag morgen ved normal 
arbejdstids begyndelse. 
 

Distriktsinddeling 

 

Arbejdet med saltning er delt op i 7 distrikter fordelt med 4 på veje og 3 på 
cykelstier og fortove.  
 
Arbejdet med snerydning er delt op 24 distrikter fordelt med 16 på veje, 2 på 
cykelstier og 6 på fortove.  
 

Materiel 

 
Til indsats på veje, stier, fortove og P-pladser råder Materialegården over 3 
saltspredere, 8 sneplove og 2 spidsplove. 
Det tilstræbes, at materialegården’s eget værksted udfører al reparation af 
vintergrejet. 
 

Udførelse af saltning 

 
Veje i vintervejklasse I saltes præventivt hele døgnet. Øvrige veje saltes ved 
konstateret opstået glatføre. 
 
På vejene anvendes der spredere med befugtet salt. 
 
På stier og fortove anvendes der saltlage. 
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Udførelse af snerydning 

 
På vejene udføres snerydningen mest med sideplov. Ved større snemængder 
anvendes også spidsplov. 

På stier og fortove udføres snerydningen med kost eller traktorplov. 

Busholdepladser 

Busholdepladser ryddes hurtigst muligt. Ved kraftigere snefald udføres 
snerydningen først efter, at vejret er stilnet af. 

Fjernelse af sne 

 
Kan være nødvendigt nogle steder pga. pladsforhold og hvis der ikke er udsigt til 
snarligt tøvejr. 

Snehegn 

 
I Vejvæsenet bliver der ikke mere brugt snehegn, da lastbiler og materiel er 
blevet så kraftigt, at disse hegn ikke er nødvendige. 


