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Forslaget for ét år siden: 
Nu: 

 

 

 

 

 

Fremover: Alle har 3 vej- og stiklasser 



Workshop tilbagemelding 

SIDE 3 

Eksempler på kommentarer: 

 

• Der ønskes færre stiklasser, da vi ikke 

glatførebekæmper andet end 1+2 

• Teksten bør hedde K1+K2+K3 efterfulgt af den 

nuværende tekst 

• Fire vejklasser og to stiklasser er mere passende 

• Anvend vej/sti-klassens farve som overskrift 

• Veje: Nogle kommuner vil gerne melde for fire klasser 

• Stier: Nogle kommuner har kun en klasse 

Ønsket antal for hver gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Antal Vejklasser 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 2/3 3,0 3,0 3,0

Antal Stiklasser 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2/3 2/3



Resultat: Standard er 3 vej- og stiklasser 

Hver kommune kan vælge mellem en og fire klasser 



Meldinger 

SIDE 5 

I har sendt ca. 13.000 meldinger – tak for det 



SIDE 

6 

2015-16 

6 kommuner melder 

ikke: 

• 3 er små øer (hvide) 

• 3 melder ikke (hvide) 

 

I forhold til sidste 

sæson: 

• 4 flere melder 

• 2 er smuttet      

     (Glostrup, Norddjurs) 



SIDE 

7 

2016-17 
8 kommuner melder 

ikke: 

• 3 er små øer (hvide) 

• 3 melder ikke (hvide) 

• 2 vil måske (gule) 

 

I forhold til sidste 

sæson: 

• Stort set uændret.   

  Greve og Vallensbæk 

  hænger lidt 



Vinterman Melding 

Halsnæs: 4,2 dag 

Varde: 4,8 dag 



Vinterman 

• Aalborg: 0 minutter !!! 

• København: 19 minutter 

• Vejdirektoratet: 1 time 



Sine & Christian: Vintertrafik… 

2016-05-Trafikkortet-SJL.pptx


Serviceniveauer – siden 22. dec. 2016 

http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vinter/vinterserviceniveauer/sider/default.aspx


Kort over serviceniveau 

Opsætning i Vinterman 

• VD’s veje er med 

• En del kommuner er med, men mange mangler 

 

Vintertrafik.dk - serviceniveauer 

• Nu: Et selvstændigt kort 

• Placeres helst på  

Trafikkortet 

• En del mindre rettelser  

gennemføres pt. 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vinter/vinterserviceniveauer/Sider/default.aspx


Serviceniveauer - opsætning 

Oversættelse fra egne serviceniveauer til de fælles 

2: Angiv eget navn,  
beskrivelse og farve på 
serviceniveauet 

3: Vælg det tilsvarende  
officielle serviceniveau 

1: Menuvalg [Opsætning], 
[Serviceniveauer] 



Ruterne… 

• Ruterne tilknyttes det  
korrekte serviceniveau 



15. 

Har man ikke Vinterman, tilbyder Vejdirektoratet at 

indlægge et rutekort pr. serviceniveau for kommunen: 

 

• Serviceniveauer registreres 

 

• Vejnet pr. serviceniveau importeres i Vinterman 

 

• Herefter vil nettet være synligt på Trafikkortet 

 

Kontakt Bo Sommer på bs1@vd.dk. 

 

68 kommuner har Vinterman, men… 



Vintertrafik.dk – planlagte ændringer  

Meldingsskemaet 

• Ny linje: Normalt føre forventes kl. XX 

• Ny linje: Snerydning forventes afsluttet kl. XX 

• Gennemfartsveje mv. fjernes og hedder kun ”Klasse 1” osv. 

 

Info om vejret på vintertrafik 

• Vinprognoser medtages 

• Måske automatisk medtagelse  

af DMI-varsler 

 

Ny menu på vintertrafik 

• Mange mindre rettelser 

• Med serviceniveauer ? 



Meldinger om fremtiden 

Normalt føre forventes kl. XX: 

____ For      ____ Imod     ____ Ved ikke 

 

Snerydning forventes afsluttet kl. XX: 

____ For      ____ Imod     ____ Ved ikke 

 

Kommentarer: 

Gruppe: ____ 

 

 



Serviceniveau 

Hvor skal serviceniveauet vises? 

____ Separat kort 

____ En del af vintertrafik 

____ Ved ikke 

 

Kommentarer: 

Gruppe: ____ 

 

 

http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vinter/vinterserviceniveauer/sider/default.aspx


Indlejring af vintertrafik 

Kunne I tænke jer at indlejre vintertrafik i jeres 

kommunale webside? 

____ Ja, sandsynligvis 

____ Nej, nok ikke 

____ Ved ikke 

____ Er ikke ansat i en kommune 

 

Kommentarer – hvorfor og hvorfor ikke: 

Gruppe: ____ 
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