Kategori
Klasse
A

Klasse
B

Klasse
C

Private
fællesveje,
private
veje,
fortove
m.m

Opgavetyper

Snerydning

Glatførebekæmpelse

Bemærkninger
Til glatførebekæmpelse anvendes befugtet
salt. Fortove
skal grundejerne
selv holde sneog isfrie.

Veje, der har
betydning for
den kollektive
trafik.
Større veje, som
har betydning
for den gennemkørende trafik
f.eks. overordnende veje,
indfalds– og
omfartsveje.
Bus– og stationspladser.

Tilstræbes
holdt farbare
hele døgnet;
dog ryddes
normalt ikke i
tidsrummet
00.00– 04.00.
Snerydning
igangsættes
ved drivedannelse eller 5
cm. jævnt lag
indenfor nævnte tidsinterval.

Saltning tilstræbes udført
hele døgnet;
dog normalt
ikke i tidsrummet 00.00 –
04.00.

Veje, der har
betydning for
den kollektive
nærtrafik.
Gennemgående
veje, der forbinder boligområder med hovedfærdselsveje
samt industriområder.

Tilstræbes
holdt farbare
hele døgnet;
dog ryddes
normalt ikke i
tidsrummet
00.00– 04.00.

Saltning tilstræbes udført
hele døgnet;
dog normalt
ikke i tidsrummet 00.00 –
04.00.

Veje, stier og
pladser, der ikke
har betydning
for afvikling af
gennemgående
trafik, f.eks.
veje i afgrænsede boligområder, blinde veje
samt veje med
spredt bebyggelse.

Snerydning
udføres kun,
når Ballerup
Kommune
Vurderer vejret
særligt ekstremt og da
kun inden for
normal arbejdstid.

Er ikke omfattet
af Kommunens
vintertjeneste.
Varetages af
hver enkelt
grundejer.

Grundejernes
opgave.

Glatførebekæmpelse
udføres kun,
når Ballerup
Kommune
vurderer vejret
særligt ekstremt og da
kun inden for
normal arbejdstid.

Grundejernes
opgave.

Til glatførebekæmpelse anvendes befugtet
salt. Fortove
skal grundejerne
selv holde sneog isfrie.

Til glatførebekæmpelse anvendes befugtet
salt. Fortove
skal grundejerne
selv holde sneog isfrie.

Ballerup Kommune vil sørge for at sikre
trafikken, når det bliver vinter og sne.
Men på nogle områder er der brug for, at
grundejerne hjælper til. I denne pjece
kan du læse, hvor kommunens vintervedligeholdelse sker, og du kan også læse,
hvad dine opgaver er.

Grundejerens opgaver
Som grundejer har du ansvaret for, at der
er sikker adgang til din ejendom for
postbud, avisbud, renovationsarbejdere,
gæster etc. Dine opgaver er forskellige alt
efter, om din ejendom ligger langs en
offentlig eller privat fællesvej/-sti.
På fortov og stiarealer ud for din ejendommen skal du sørge for:
•
Rydde for sne umiddelbart efter
snefald
•
Gruse eller salte, når der er glat.

Langs offentlig vej/sti
Veje og fortove
skal grundejerne
selv holde sneog isfrie. Kommunen vintervedligeholder
enkelte private
fællesveje med
offentlige institutioner.

Se vejdirektoratets hjemmeside
www.vd.dk

Se vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk

Se vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk

Følg med på
www.vintertrafik
.dk

Stier
med
fast
Belægning

Alle offentlige
stier i byområder bliver ryddet
som klasse A.
Private stier
bliver ryddet af
grundejerne.

Tilstræbes
holdt farbare
hele døgnet,
dog ryddes
normalt ikke i
tidsrummet
00.00 – 04.00.

Saltning tilstræbes udført
hele døgnet;
dog
normalt ikke i
tidsrummet
00.00 – 04.00.

Til glatførebekæmpelse anvendes tørsaltning.

Er ikke omfattet
af Kommunens
vintertjeneste.
Varetages af
hver enkelt
grundejer.

Grundejernes
opgave.

Grundejernes
opgave.

Private stier skal
grundejerne selv
holde sne- og
isfrie.

Ryddes og
saltes normalt
ikke

Ryddes og
saltes ikke

Grusstier og
–veje

Efter »lov om vintervedligeholdelse og
renholdelse af veje« har alle grundejere
pligt til at sørge for, at der udføres vintervedligeholdelse, dvs. snerydning, grusning og saltning, når det sner eller bliver
glatføre. Pligten gælder både private og
offentlige grundejere.

Misligholdelse
Opfylder du ikke din forpligtigelse som
grundejer, kan kommunen – hvis vi
skønner det nødvendigt – lade arbejdet
udføre for din regning.
Du er ansvars- og erstatningspligtig, hvis
nogen kommer til skade som følge af
manglende vintervedligeholdelse.

Kommunens opgaver
Kommunen sørger for snerydning og
glatførebekæmpelse på ca. 170 km
offentlige veje samt stier og parkeringspladser.
Med det mandskab og de maskiner, der
er til rådighed, kan vi desværre ikke
være alle steder på en gang.
Ballerup Kommune har derfor lavet en
prioritering af sne- og glatførebekæmpelsen.
Vi sne- og glatførebekæmper først på de
mest trafikerede veje. Her er risikoen for
ulykker størst. På mindre boligveje vil
vintervejret sjældent medføre
alvorlige ulykker. Derfor rydder vi dem til
sidst.
Generelt rydder vi ikke vejene mellem
00.00 og 04.00.
Vi rydder busstop og fodgængerovergange, så snart det er muligt.

Statsveje

Private
stier

Vinter og sne

Ligger din ejendom ud til offentlig vej
eller sti, har du pligt til at rydde for sne
og glatførebekæmpe på de arealer, der er
bestemt for gående. Det gælder normalt
fortove og stier.
Vintervedligeholdelsen skal ske i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00.
Du skal så vidt muligt anvende grus, sand
eller lignende ved glatførebekæmpelse og
undgå kemiske midler. Brugen af salt kan
skade den omkringstående beplantning.
Biler skal så vidt muligt parkeres i egen
indkørsel.

Når vi rydder for sne, er det svært at
undgå, at der af og til bliver efterladt en
snevold foran din indkørsel. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne snevolden og
vi beder dig venligst selv at gøre det
stykke arbejde.

Vi rydder offentlige veje efter tur
Veje og stier i Ballerup Kommune er
inddelt i flere kategorier, som vi rydder
efter tur. Skemaet fortæller om hver
kategori, og på kortet på bagsiden er
kategorierne markeret med hver sin
farve. Veje og stier med kategori A
rydder vi først.

Langs offentlig vej/sti
Er du i tvivl om pligten til vintervedligeholdelse, kan du kontakte Center
for Miljø og Teknik. Her kan du få
oplyst, om din vej hører under kommunens ansvarsområde, og hvad dine
opgaver er.
Denne pjece kan du altid hente ned
fra hjemmesiden på www.ballerup.dk
- den opdateres løbende, så du altid
kan være informeret om eventuelle
ændringer.
Læs mere på www.ballerup.dk
Vil du vide mere om den generelle
trafiksituation i landet, kan du følge
med på www.vintertrafik.dk
Med venlig hilsen

Langs privat fællesveje/stier
Samme regler som ved offentlig vej/sti;
dog gælder endvidere, at du har pligt til
at rydde sne og glatførebekæmpe på
kørebanen. I de fleste tilfælde skal du kun
rydde halvdelen af kørebanen, da grundejeren overfor skal sørge for sin kørebanehalvdel.
Uanset om du har adgang til den private
fællesvej/-sti eller ej, har du pligt til at
overholde ovenstående.

Center for Miljø og
Teknik
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Telefon 4477 2000
Januar 2013

