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VAGTBEREDSKAB OG PRIORITETER 
 
Center for Park & Vej har ansvaret for snerydning og saltning/grusning på offentlige veje, stier og 
pladser i Frederikshavn Kommune. Det er vores vagtberedskab, som sørger for vintertjenesten - altså 
glatførebekæmpelse og snerydning på offentlige veje og stier. Vintertjenesten følger udviklingen i 
vejrsituationen i løbet af vinterperioden. 
Vagtberedskabet har en aftale med lokale vognmænd, så de maskiner (sneplove, saltmaskiner mm.), 
der er til rådighed, bliver fordelt bedst muligt, så vi kan opretholde kommunens infrastruktur. 
 
Vagtberedskabet arbejder så vidt muligt præventivt, - det betyder, at der f.eks. saltes på veje, som 
endnu ikke er glatte. Vi arbejder på den måde for at skåne miljøet - det kræver nemlig mindre salt at 
forebygge end at fjerne is og sne, som allerede ligger. 
Når vi glatførebekæmper, bruger vi salt - enten befugtet eller som væske – på klasse I og Klasse II 
veje samt på enkelte cykelstier og fortove.  
På Klasse III og Klasse IV veje samt på cykelstier og fortove bruger vi evt. en salt/grusblanding. 
Hvor meget salt vi bruger kommer an på mange forskellige ting - bl.a. miljøet, hvor meget is der evt. 
ligger, og hvor meget det fryser osv. 
 
Nogle veje prioriteres højere end andre i forbindelse med både snerydning og glatførebekæmpelse. 
Det gøres på baggrund af, hvor meget trafik der er på strækningen, hvilken type trafik, og hvilken 
funktion vejen har. Hvis din vej er blandt de sidste, der bliver saltet eller ryddet for sne, så er det altså 
pga. prioriteringsplanen. 
 
 

 
 
 
 

 

Indledning 

Her kan du læse, hvordan vi i Frederikshavn Kommune holder veje, stier 
og pladser rene, og hvordan vi sørger for vintervedligeholdelse i løbet af 
vinteren. Vinterperioden regnes fra 1/11 - 31/3 - men særlige forhold kan 
eventuelt forlænge perioden. 
 
Du kan desuden læse, hvilke pligter du, som grundejer, har til at rydde 
sne, glatførebekæmpe og renholde din grund samt de tilstødende for-
tove, stier og andet. 
 

Center for Park & Vej sender også data til 
Vejdirektoratet. Du kan derfor på 
www.vintertrafik.dk finde information om 
f.eks. seneste saltning 
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Regulativ for vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje, stier og pladser  

 
 
 
 
1. Generelle bestemmelser 
 
Frederikshavn Kommune har ca. 1000 km kommuneveje, og langs en del af strækningerne er der 
også stier og fortove. Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for de færdselsarealer, der administreres 
af kommunen samt private fællesveje og stier, og i øvrigt de færdselsarealer, der efter lovgivningen 
betragtes som færdselsarealer. 
 
Kommunens Tekniske Udvalg varetager opgaven med vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, 
som i det daglige udføres af Center for Park & Vej.  
 

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

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

på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.  

Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2. 

Efter § 64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis 
ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, 
skal 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3. 

Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at visse 
private fællesveje 

• skal ryddes for sne 
• glatførebekæmpes og 
• renholdes 

af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4. 

Private fællesveje i sommerhusområder betragtes som private fællesveje på landet. 

Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med 
nævnte lovgivning. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135209
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Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen 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.  

På kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk, vises vintervej- og stiklasserne i det 
digitale kortmateriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://frederikshavn.dk/Sider/Forside.aspx
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2. Kommunens pligter – kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres 
af kommunalbestyrelsen. 

 
Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renhold på kommuneveje og offentlige stier, der 
administreres af kommunalbestyrelsen er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i 
følgende regler der er forhandlet med politiet. 
 
Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres 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. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, 
prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. 
trafiksikkerheden. 

Kommunens vinterberedskab er etableret i perioden fra 1/11 til 31/3 
 
2.1 Snerydning 
 
Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og B. 

Snevolde ved vejtilslutninger, søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog 
ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje. 
 
Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme. 

Kommunen 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. 
 
2.2 Glatførebekæmpelse 
 
Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B. 

På klasse I veje saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor 
saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet. 
 
Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme. 
 
2.3 Renholdelse 
 
Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, 
og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. Praksis for renholdelse af 
offentlige veje og stier i byer og bymæssig bebyggelse er beskrevet i Bilag C. 
 
På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er 
nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. 
 
Parkerings- og rastepladser o.l. i landzone indgår dog også i ovennævnte plan. 
 
Hvor kommunen har bestemt, at private fællesveje skal administreres efter byreglerne i "Lov om 
private fællesveje", indgår kommuneveje i disse nærmere afgrænsede områder i landzone ligeledes i 
kommunens plan for renholdelse. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135209
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135209
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3. Grundejerens pligter – offentlige fortove og stier mv., der administreres af 
kommunalbestyrelsen. 

 
Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og 
bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af 
kommunalbestyrelsen, 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 bestemt 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 
målt fra belægningskant. 
 
Ved stoppesteder hjælper kommunen grundejerne med at fjerne sne og salte/gruse i tilfælde af 
glatføre, men pligten til at sørge for dette påhviler stadig grundejeren.  
 
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, såfremt: 
 

• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (fx ved en ejendom 
beliggende på en hjørnegrund) 

• ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. 
 
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, 
hhv. at opsætte forsvarlig afspærring. 
 
Jernbaner med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes 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 af 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 
 

• Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i 
færdselsarealet. 

Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang 
ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende fortov eller 
sti, eller - i det omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen. 
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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 fortov til ejendom. 
Glatførebekæmpelse udføres ved: 

• at der udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele fortovets/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, flisebelagte eller på anden måde 

overfladebehandlede færdselsarealer, 
 

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

• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, for alt, hvad der 
kan hindre vandets frie løb. 

 

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme. 
 
Renholdelsen udføres ved: 

• at fortove fejes efter behov 
 

• at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen 
 

• at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Læs mere om vintertjeneste i 
Frederikshavn Kommune på hjemmesiden 
www.frederikshavn.dk 
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4. Grundejerens pligter – private fællesveje 
 
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, 
hhv. at opsætte forsvarlig afspærring. 
 
4.1 Private fællesvej og stier 
 
Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, 
parkeringsarealer o.l. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet. 
 
I byzone m.m.: 

Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i: 

• Byzone 
 

• Afgrænsede områder i landzone 

grænser til privat fællesvej, skal: 

• snerydde, 
 

• glatførebekæmpe og 
 
• renholde 

færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2.  

Pligten er kun pålagt grundejere med vejret. 

Private fællesveje i sommerhusområder betragtes som private fællesveje på landet. 

 

4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen 
 
Snerydning: 

Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring 
brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne 

Grundejeren har altid pligt til, at rydde trapper til deres ejendom for sne. 
 

Snerydning udføres ved: 

• at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og 
 

• at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for. 
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Glatførebekæmpelse: 

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest efter 
førets indtræden. 

 

Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin ejendom. 

Glatførebekæmpelse udføres ved: 

• at der udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets 
indtræden. 

 

Renholdelse: 

Grundejeren har pligt til, at 

• fjerne ukrudt, 
 

• feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller 
på anden måde befæstet, 

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

 
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der 

kan hindre vandets frie løb. 
 

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. 

 

Renholdelsen udføres ved: 

• at der renholdes på hele færdselsarealet 
 

• at fortove fejes efter behov 
 

• at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen 
 

• at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede. 

 

5. Tilsyn og regler for grundejerpligter mv 
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen. 
Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen 
udføre for den pågældende grundejers regning. 

Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige 
stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens 
regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. 

Affald eller genstande, der  

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

kan fjernes af kommunen eller politiet, for den forurenendes regning. 
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Bilag A. Vintervejklasser, vejtyper, servicemål og metoder 

Kørebaner 

Vejklasse Vinter-
vejklasse 

Vejtype Servicemål og metode 

G
en

ne
m

fa
rt

sv
ej

e 

 
Klasse I 

 
Omfatter veje som har 
afgørende betydning for 
fjerntrafikken og/eller 
afgørende betydning for 
afvikling af den 
gennemkørende trafik. 
 
Veje til hospitaler, brand- og 
redningsveje, beredskaber, 
livsvigtige institutioner o.l. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider 
af døgnet. 
 

• Glatførebekæmpelse tilstræbes 
foretaget ved præventiv saltning efter 
behov.  

 
• Snerydning igangsættes efter behov, 

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

 
• Bortkørsel af sne fortages ikke. 

 
 

• På rastepladser udenfor byområder 
foretages ingen snerydning. 

 

Fo
rd

el
in

gs
ve

je
 

 
Klasse II 

 
Omfatter veje som udgør 
bindeleddet mellem 
gennemfartsveje og 
lokalvejene, eksempelvis veje 
mellem enkelte bysamfund 
eller kvarterer i større byer, 
fordelingsveje i 
industriområder o.l. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres som 
minimum mellem kl. 5.00 og 22.00 
 

• Glatførebekæmpelse foretages ved 
konstateret glatføre og kun inden for 
nævnte tidsrum. 

 
• Snerydning igangsættes efter behov 

inden for nævnte tidsrum, således at 
færdslen kan afvikles i videst muligt 
omfang uden væsentlige gener. 

 
• Bortkørsel af sne fortages ikke. 

 
• På rastepladser udenfor byområder 

foretages ingen snerydning. 
 

Lo
ka

lv
ej

e 

   
Klasse III 

 
Omfatter lokalveje og pladser, 
som har betydning for 
afvikling af den lokale trafik, 
eksempelvis veje på landet 
o.l. 
 

 
Saltning/grusning hhv. snerydning udføres 
alle ugens dage i tidsrummet 
06 – 18:00 på baggrund af vagtberedskabets 
vurdering. Indsats igangsættes dog tidligst, 
når opgaverne med snerydning og 
glatførebekæmpelse på klasse I til II vejene 
er gennemført, og kun inden for nævnte 
tidsrum. 
Bortkørsel af sne foretages ikke. 
 
På rastepladser uden for byområder 
foretages ingen snerydning. 
 
*På veje i industriområder udføres 
saltning hhv. snerydning kun på 
hverdage. 
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Kørebaner 

Vejklasse Vinter-
vejklasse 

Vejtype Servicemål og metode 

 

Ø
vr

ig
e 

ve
je

 

 
Klasse IV 

 
Omfatter veje til enkeltbruger 
områder og boligveje. 

 
Saltes/grusses og sneryddes kun 
undtagelsesvis.  
 
 

Bilag A1. Veje i industriområder, hvor vintertjenesten udføres iht. serviceniveau for 
klasse III veje* 

Vejnavn Fra Til 

Skagen by   
Østersøvej Kattegatvej Hedebovej 

I.P. Thomsens Vej Østersøvej Hedebovej 

Hedebovej Rundkørsel Bøjlevej Vej slut v. Østersøvej 

Niels Bohrs Vej Buttervej Vej slut v. Ellehammervej 

Ellehammervej Niels Bohrs Vej Vej slut v. Niels Bohrs Vej 

Frederikshavn by   
Virksomhedsvej Knivholtvej Vej slut mod vest 

Perspektivvej Virksomhedsvej Vej slut mod syd 

Ellehammervej Knivholtvej Knivholtvej 

Knivholtvej 5 – 13 Knivholtvej Vej  slut mod vest 

H.C. Ørstedsvej Suderbovej Østre hjørne ved brandstation 

Sæby   
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Vejnavn Fra Til 

Jupitervej Østkystvejen Vej slut 

Merkurvej Jupitervej Vej slut v. Marsvej 

Marsvej Merkurvej Vej slut 

Knæverhedevej Kjeldgaardsvej Tranåsvej 

Tranåsvej Nordens Allé Knæverhedevej 
 

Bilag B. Vinterstiklasser, stityper, servicemål og metoder  

Stier1) 

Stiklasse Vinter-
stiklasse 

Stitype Servicemål og metoder 

St
ie

r 

 
Klasse I 

 
Stier med afgørende 
betydning for afvikling af 
trafikken. Stier ved skoler 
og institutioner. Øvrige 
stier og fortove i byerne. 
Fodgængerovergange og 
busstoppesteder 
 

 
Saltning hhv. snerydning udføres kun 
mellem kl. 4.00 og 22.00.  
Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret 
glatføre og kun inden for nævnte tidsrum. 
 
Snerydning igangsættes efter behov inden for 
nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles 
i muligt omfang. 
 
Fodgængerovergange og busstoppesteder 
ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen 
på tilstødende arealer ophører, hvorefter der 
ryddes op. 

So
m

m
er

 s
tie

r  
Klasse II 

 
Omfatter cykelstier med 
mindre betydning for 
afvikling af trafikken, 
cykelstier mellem enkelte 
bysamfund. 

 
Saltes/grusses og sneryddes ikke. 
Strækninger hvor dette er gældende fremgår af 
Bilag B1. 
 

 

1) Omfatter her såvel cykelstier som øvrige stier og fortove, hvor glatførebekæmpelse og snerydning 
ikke er pålagt grundejeren. 
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Bilag B1. Offentlige cykelstier, der administreres af kommunalbestyrelsen, hvor 
der ikke udføres snerydning/glatførebekæmpelse. 

 Navn (strækning) 
Fra Til 

Elling Kirkesti Skagensvej (statsvej) Strandbyvej 

Cykelsti Solsbækvej (Sæby syd) Solsbækvej 250 (bygrænse) Cykelsti slut (ca. 2 km) 

Cykelsti langs Østkystvejen Nordostvej (Voerså) Sdr. Kirkevej/Østkystvejen 179 
(Lyngså) 

Cykelsti ved byporte i Præstbro - - 

Cykelsti langs Hjørringvej Fra Ålborgvej i Syvsten Indkørsel – Torslev Skole 
(Østervrå) 

Cykelsti langs Hjørringvej Fra rundkørsel ved Østervrå Kommunegrænse, Hjørring 
Kommune 

Cykelsti langs Brønderslevvej Fra rundkørsel ved Østervrå Møllegårdsvej (mod Brønderslev 
Kommune) 

Cykelsti langs Brønderslevvej  Hyllestedvej Gjersholtvej 

Cykelsti langs Ålborgvej/Dybvad 
Omfartsvej 

Syvsten bygrænse mod Dybvad Bredmosevej 

Cykelsti langs Ålborgvej (mod 
Dybvad by) 

Ålborgvej/Dybvad Omfartsvej Dybvad by 

Cykelsti på Ørtoftvej Ålborgvej Ørtoftvej 70 (Store Ørtoft) 

Cykelsti langs Ålborgvej  Syvsten by (Nord) Rundkørsel 
Ålborgvej/Østkystvejen/ 
Vandløsvej 

Alle cykelstistrækningerne fremgår af det digitale kort på kommunens hjemmeside. 

 
  

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?page=ExtVinterregulativ&Site=Frederikshavn&loginToken=ea433e0bae5744a0b160e446b6266540
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Bilag C. Udførelse af renholdelse på offentlig veje, servicemål og metoder  
Vejkategori Opgavetype Serviceniveau Bemærkninger 

Midtby 
 
Gader og veje i den indre 
by, som har afgørende 
betydning for byens 
handels- og turistliv 

Gågader. 
Torve og pladser. 
Trafik og lokalveje 
Cykelstier 

Gågader, torve og pladser 
maskinfejes efterbehov, 
normalt 2 til 3 gange pr. uge, 
og der tømmes affaldskurve 
samt fejes ud under bænke 
– ligeledes efter behov. 
Trafik- og lokalveje samt 
cykelstier maskinfejes 
normalt efter behov. 

Gamle opslag på 
plakatsøjler nedtages efter 
behov, normalt 1 gang om 
måneden. 

Klasse I og II veje 
Overordnede trafikveje, 
samt alm. trafikveje 
 
Veje, stier og pladser som 
har afgørende betydning for 
den kollektive og 
gennemgående 
trafik. 
 
 

Indfalds og omfartsveje. 
Rutebilstation og banegård. 
Klasse I og II veje. 
Busruter. 
Cykelstier. 
Trapper og gangtunneller.  
Helleanlæg. 
 

Indfalds- og omfartsveje 
maskinfejes normalt hver 2. 
måned. 
Veje, cykelstier og helle-
anlæg maskinfejes efter 
behov. 
Trapper og gangtunneler 
rengøres manuelt efter 
behov. 

 

Klasse III og IV veje 
Bolig- og adgangsveje 
 
Veje, stier, pladser m.v., 
som har mindre betydning 
for afviklingen af den lokale 
trafik. 
 

Klasse II og IV veje, 
fordelingsveje. 
Bolig og adgangsveje. 
Veje i industriområder. 
Veje som har mindre eller 
meget lidt samfundsmæssig 
betydning for afviklingen af 
trafikken. 
Offentlige P-pladser. 
Cykelstier. 

Der maskinfejes efter behov, 
normalt hver 4. måned. 
Kryds i opland håndfejes 
efter behov. 

 

 

Herunder beskrives nærmere retningslinjer for arbejdets udførelse. 
 

• På kørebaner med kantsten, ved helleanlæg samt stier og fortove i bymæssig bebyggelse udføres 
fejningen med selvsugende fejemaskine. Maskinens hastighed tilpasses mængden af snavs, vejrlig 
og maskinens suge- og fejeevne, så optimal oprensning foretages. Der fejes i fuldt omfang på faste 
rabatter, heller, vigepladser og spærreflader. Støvgener forhindres ved anvendelse af vand. 
 

• Arbejdet skal gennemføres således, at der tages hensyn til trafiksikkerheden og på en sådan måde, at 
gener for beboere og brugere af gaden, vejen, stien osv. mindskes. 
 

• Under arbejdets udførelse skal materiel på kørebanen og cykelstien køre i den pågældende vejbanes 
eller cykelstis færdselsretning.  
 

• Fejning af sidevejstilslutninger til ikke kommunale sideveje udføres til vejskel, dog max 10 m ned ad 
sidevejen regnet fra vigelinjen.  
 

• Som afslutning på vintertjenesten fejes alle veje for sand.  
 

• I løvfaldstiden udføres der supplerende fejning på strækninger med særligt løvfældende beplantning. 
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Frederikshavn Kommune 
Center for Park & Vej 
Knivholtvej 15 
9900 Frederikshavn 
 
Tel.: +45 98 45 50 00 
 
parkogvej@frederikshavn.dk 
www.frederikshavn.dk 
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