
Eksempler på vintermeldinger 

På vintertrafik.dk præsenteres vintermeldinger for stats- og 
kommuneveje. 
 
På de følgende sider findes en række meldinger, som viser gode 
og mindre heldige eksempler, vi alle kan lære lidt af. 
 
Bemærk: Formålet med denne samling meldinger er IKKE at 
hænge den enkelte indmelder ud eller udnævne de bedste. Alle 
får lavet såvel korrekte samt mere eller mindre uheldige 
meldinger i ny og næ, men vi skulle helst alle lære af fejlene og 
blive inspireret af de gode meldinger.  
 
Målet er at sikre de bedst mulige meldinger om føret til 
trafikanterne for på den måde at ruste dem bedst muligt til at 
tackle udfordringerne på vejnettet. 



Meldingsskemaet 

Meldingsskemaet findes i to varianter afhængig af om man 
anvender Vinterman eller Vinterman Melding. Skemaerne er ens 
med følgende opbygning: 
• Grøn: Normalt føre 
• Rosa: Vinteraktiviteter 
• Blå: Føret på vejnettet 
• Hvide tekstfelter: Særmelding i form af en uddybende tekst 
Den præcise definition af den enkelte melding findes her. 

Vinterman Melding 

Vinterman 

http://www.vinterman.dk/vinterman/doc/quick-guide-meldinger.pdf


God brug af særmeldinger 

Der meldes om sne- og 
isglatte veje.  
 
Særmeldingen bruges fint til 
at uddybe årsagen til det 
glatte føre 



God brug af særmeldinger 

Der meldes om sne- og 
isglat på øvrige veje.  
 
Særmeldingen bruges fint til 
at fortælle om svært 
fremkommelige og lukkede 
veje 



God brug af særmeldinger 

Der meldes om sne- og 
isglat 
 
Særmeldingen bruges fint til 
at fortælle, at der ikke kan 
saltes pga. for lave 
vejtemperaturer 

Primære veje: Der uddybes 
med tidspunkt for seneste 
saltning 
 
Øvrige veje: Der uddybes med 
at der gruses i løbet af dagen 



Meldinger, der kunne være bedre 

Der meldes om normalt føre samt 
præventiv saltning 
 
Særmeldingen bruges fint til at 
fortælle om glat på udsatte 
steder. Dette bør i stedet krydses 
af på skemaet – der kan jo ikke 
være normalt føre, når der er glat 

Der meldes om pletvis isglat 
og det uddybes fint i 
særmeldingen. 
 
Men når man skriver, at der 
saltes, bør der også 
markeres i den rosa del af 
skemaet. 



Meldinger – de sjovere 

Hilsner om en god jul samt 
godt nytår ses jævnligt 
 
Nedenfor meldes der også 
om forårets ankomst 
 

Brugt med måde er det fint og 
hyggeligt.  
 
Vær dog opmærksom på, at det 
udløser en slingrebil samt et 
udråbstegn, der helst ikke skal 
udvande rigtige meldinger 
 
Husk desuden at melde af igen ! 


