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Serviceklasser / serviceniveau
 Serviceklasse:
• Serviceklasserne skal afspejle det serviceniveau, der kan
forventes når trafikanter og borgere bevæger sig rundt i en
kommune.

 Serviceniveau:
• Serviceniveauet, der bør være politisk godkendt, omfatter en
række parametre, som kan justeres efter behov
(kvalitetsmæssigt eller økonomisk).
• Parametre skalsynliggøres og endvidere skal konsekvenser
for serviceniveauet som følge af eventuelle justering
vurderes.

Hvor finder jeg det i vejman.dk?

Valgmuligheder

Niveauer i vejman.dk


Vedligeholdelse
•
•
•
•



Trafikveje
Lokalveje med busruter
Lokalveje uden busruter
Adgangsveje mv.

Trafikveje
Lokalveje med busruter
Lokalveje uden busruter
Adgangsveje mv.

Service, sti
•
•
•
•
•

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 2
Niveau 4
….

Vinterserviceniveau,
vintervejklasse
•
•
•
•
•
•

Service, vej
•
•
•
•







Klasse 1
Klasse 2
Klasse 2
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6

Vinterserviceniveau,
vinterstiklasse
•
•
•
•

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 2
Klasse 4

KODE

VEJ-STIKLASSE

1

Trafikvej, gennemfart land

2

Trafikvej, fordeling land

3

Lokalvej, primær land

4

Lokalvej, sekundær land

5

Lokalvej, tertiær land

6

Trafikvej, primær by

7

Trafikvej, sekundær by

8

Lokalvej, primær by

9

Lokalvej, sekundær by

10

Lokalvej, tertiær by

11

Hovedsti, Land

12

Lokalsti, Land

13

Hovedsti, By

14

Lokalsti, By

15

Rekreativ sti, hovedsti, Land

16

Rekreativ sti, lokalsti, Land

17

Rekreativ sti, hovedsti, By

18

Rekreativ sti, lokalsti, By

19

P-anlæg

20

Sideanlæg

Vinter
KØREBANER

GENNEMFARTSVEJE

VEJKLASSE

VINTERVEJKLASSE

Klasse I

SERVICEMÅL OG METODE

Omfatter veje som udgør det trafikale
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.
bindeled inden for regionen, eksempelvis
Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved
motorveje og højest prioriterede indfalds- og •
præventiv saltning efter behov.
omfartsveje.
Veje til hospitaler, brand- og redningsveje,
beredskaber, livsvigtige institutioner o.lign.

•

Snerydning igangsættes efter behov, således at
færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden
gener.

PLANLAGT FREKVENS FOR
SNERYDNING
Hele færdselsarealet ryddes således, at alle tværsnit
passeres af en sneplov med en frekvens på 2-5 timer.
Der kan med fordel saltes forud for snevejr.
Der kan med fordel udføres samtidig saltning og rydning
under snevejr "kombikørsel".

Metode:

FORDELINGSVEJE

Klasse II

Omfatter veje som udgør bindeleddet
mellem gennemfartsveje og lokalvejene,
eksempelvis veje mellem enkelte
bysamfund eller kvarterer i større byer,
fordelingsveje i industri- og boligområder,
vigtige P-pladser o.lign.

•

Lagespredning

•

Kombispredning

•

Fugtsaltspredning

Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl.
5.00 og 18.00.1)
•

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.

Alle spor, inkl. svingbaner og lign. ryddes med en frekvens
på 4-8 timer, indenfor nævnte tidsrum.
Kantbanen ryddes dog først i forbindelse med
efterrydning/efter snefaldets ophør.
Der tilstræbes saltet forud for snevejr.

Metode:

LOKALVEJE

Klasse III

ØVRIGE
VEJE

VEJTYPE

Omfatter lokalveje og pladser, som har
betydning for afvikling af den lokale trafik,
eksempelvis boligveje og veje på landet,
samt øvrige P pladser o.lign.

•

Lagespredning

•

Kombispredning

•

Fugtsaltspredning

•

Tørsaltspredning (undtagelsesvis)

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på
hverdage, inden for normal arbejdstid2).
Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje
tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.
Metode:

Klasse IV

Omfatter veje til enkeltbruger områder og
mindre boligveje.

•

Fugtsaltspredning

•

Tørsaltspredning

•

Grusning

Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis.
Metode:
•

Fugtsaltspredning

•

Tørsaltspredning

•

Grusning

Sneryddes først, når indsats på klasse I og II tillader det.
Gennemgående spor bør dog kunne ryddes dagligt, såfremt
vejens trafikale betydning tilsiger det.

Serviceklasser drift og vedligehold
SERVICVEKLASSE

• Serviceklasserne svare til
vej- og stiklasser.
• Ingen veje og stier vil have
lavere serviceklasse end
vej- eller stiklassen.
• Vej eller sti kan tildeles en
højere serviceklasse end
vejklassen, f.eks. hvis der
er tale om en busrute eller
cykelpendlerrute.

KLASSE I

KLASSE II

KLASSE III

KLASSE IV

VEJ-STIKLASSER

•

Trafikvej, gennemfart land

•

Trafikvej, primær by

•

Hovedsti, By

•

Trafikvej, fordeling land

•

Trafikvej, sekundær by

•

Hovedsti, Land

•

Lokalsti, By

•

P-anlæg

•

Sideanlæg

•

Lokalvej, primær land

•

Lokalvej, sekundær land

•

Lokalvej, primær by

•

Lokalvej, sekundær by

•

Rekreativ sti, hovedsti, By

•

P-anlæg

•

Sideanlæg

•

Lokalvej, tertiær land

•

Lokalvej, tertiær by

•

Rekreativ sti, hovedsti, Land

•

Rekreativ sti, lokalsti, Land

•

Rekreativ sti, lokalsti, By

Generelle betragtninger
Ved udarbejdelsen af serviceklasser er der en lang række faktorer, der skal tages højde for og som
ikke umiddelbart fremgår af vej- og stiklassen:

Udformning (tværprofil)
•

Veje med cykelbaner

•

Veje med cykelbaner bag om heller

•

Funktion
•

Særligt behov for fremkommelighed
(tidligere stats- og amtsveje)

Veje med midterheller/-rabatter

•

Busruter

•

Veje med buslommer

•

Industriveje

•

…

•

Skoleveje

•

Skolestier

•

Pendlerruter (cykel)

•

Brandveje ved institutioner

•

…

For alle typer af drifts- og vedligeholdelsesopgaver defineres opgaven, serviceniveau, justeringsparametre og konsekvenser for hver serviceklasse.

Eksempel
AFVANDING
SERVICEKLASSE

KLASSE I

SERVICEMÅL

METODE

Sikre, at overfladevand på belagte arealer
bortledes i et sådant omfang, at
trafiksikkerheden ikke unødigt forringes.

Planlagt tømning af rendestensbrønde
1 gang årligt.

Afvandingen skal ligeledes sikre, at der
ikke sker en uforholdsmæssig hurtig
nedbrydning af de belagte arealer.

Defekte brønde og ledninger
repareres, renses eller udskiftes,
således at de til enhver tid er
tilstrækkeligt funktionsdygtige

Tømningsfrekvens.
Risiko for flere driftsforstyrrelser og
akutte tømninger.

Tømmes 1 gang årligt.

Tømningsfrekvens.

Tømmes 1 gang hvert 3. år.

Risiko for flere driftsforstyrrelser og
akutte tømninger
Tømningsfrekvens.

KLASSE II

Risiko for flere driftsforstyrrelser og
akutte tømninger

KLASSE III

.

KLASSE IV

JUSTERINGSPARAMETRE OG
KONSEKVENS

Eventuelle kuppelbrønde tømmes efter Oversvømmelser, bortskylning af
behov.
grusveje

Refleksioner

vejman.dk

Er der behov for flere
”servicefelter” i vejman.dk?

Serviceklasser

Serviceniveauer

Skal der defineres fælles
serviceklasser?

Skal der defineres fælles
serviceniveauer?

