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1
GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN
Forslag til Håndbogen Planlægning og udførelse af vintertjeneste blev udsendt til høring blandt parterne nævnt i afsnit 1.2 i perioden 21. november 2017 – 3l. december 2017.
Høringsbrevet er vist på de næste sider. Side 3 med høringslisten er ikke medtaget, idet listen i stedet er vist i afsnit 1.2.
I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af vejregelgruppens
behandling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider.
Markeringer i kolonnen ”Accept” betyder følgende:
+
(+)
(-)
()

angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet
angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet
angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet
angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet
angiver at vejregelgruppen har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for
så vidt ikke er behov for nogen ændringer (fx hvis der blot er givet en oplysning).

Hvor en høringsbemærkning er imødekommet vil det være anført i hvilket afsnit eller side i vejregelhæftet, hvor en eventuel konsekvensrettelse kan ses.
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1.1

4

Høringsbrev
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1.2

Høringsliste

Faste høringsparter:
AAU, Institut for Byggeri og Anlæg
Asfaltindustrien
Brancheforeningen for Trafiksikkerhed
DTU, Institut for Transport
Dansk Byggeri
Dansk Cyklist Forbund
Dansk Fodgængerforbund
Dansk Landskabsarkitektforening
Dansk Ledningsejerforum
Dansk Transport og Logistik
Danske Busvognmænd
Danske Råstoffer
DI Transport
Forenede Danske Motorejere
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Frederiksberg Kommune
International Transport Danmark
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunernes Landsforening
Københavns Kommune
Rigspolitiet
Rådet for Sikker Trafik
Trafikselskaberne i Danmark
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Vejdirektoratet
Erhvervs- og Vækstministeriet
3F
Ekstra høringsparter:
Odense Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune
(Markering angiver, hvem der har svaret)
Derudover foreligger svar fra:
Nordjyllands Trafikselskab
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RESULTATER AF HØRINGEN
Høringen har medført enkelte ændringer i håndbogen, hvor de væsentligste er:
•
•

Tekst vedr. lastbilers avancerede nødbremsesystem (AEBS) ved sneplovskørsel fra Færdselsstyrelsens meddelelse nr. 2002 er tilføjet
Det er tilføjet, at veje med kollektiv trafik som udgangspunkt bør placeres i vintervejklasse I eller II,
og at klassificeringen med fordel kan udarbejdes efter input fra det lokale trafikselskab.
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Høringssvar nr. 1
Nr. Rigspolitiet

Side 1 af 1

1.

2.

3.

4.
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Vejregelgruppens svar
Nr. Accept Bemærkning

1.

(+)

2.

+

3.

(+)

Efter ”4 – 8 timer” tilføjes fodnote med følgende tekst:
Frekvensen bør fastlægges med udgangspunkt i vedvarende snefald med større snemængder sammenholdt med servicemålet ”at færdslen kan afvikles i videst muligt
omfang uden væsentlige gener”.

4.

-

Gruppen har overvejet rækkefølgen af de opremsede punkter på side 12, om end det
ikke fremgår, at de er anført i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen bibeholdes, idet
trafiksikkerheden efter gruppens opfattelse mister sin værdi ved manglende fremkommelighed.
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Tekst i afsnit 3.1.4.3 under Plovfæstet bibeholdes. Der tilføjes dog eksempel på godkendt/ej godkendt afskærmning af beslag fra Færdselsstyrelsens Meddelelse nr. 2002,
som ny figur 3-26.
Der tilføjes herefter ny afsnit fra ovennævnte meddelelse:
Lastbil, der kræves forsynet med avanceret nødbremsesystem (AEBS), kan være således indrettet, at AEBS-systemet enten afbrydes efter fabrikantens anvisninger eller
deaktiveres med en kontakt ved førerpladsen, når frontudstyret er monteret. AEBSfunktionen skal være virksom, når aftageligt frontmonteret udstyr, herunder konsol til
sneplov, er fjernet.
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Høringssvar nr. 2
Nr. Nordjyllands Trafikselskab

Side 1 af 1

1.

1.

2.

3.
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Vejregelgruppens svar
Nr. Accept Bemærkning

1.

(+)

Vinterklasser med tilhørende servicemål, som vist i Håndbogens bilag A er fastlagt i
vejreglernes materiale vedr. Vinter- og renholdelsesregulativ, med tilhørende vejledning, og kan ikke umiddelbart ændres. Til gengæld tilføjes som nyt afsnit på side 12,
under afsnit med oplistning af forhold der skal vurderes:
”Veje med kollektiv trafik bør i videst muligt omfang placeres i vintervejklasse I eller
II, afhængigt af ruternes køreplaner mv.”, med tilhørende fodnote: ”Placering af vejnettet i klassificeringen kan med fordel foretages efter input fra det lokale trafikselskab, hvorved det kan sikres, at servicemålet tilpasses arealernes afbenyttelse i forhold til den kollektive trafik.”

2.

(-)

Af vejreglen Vejledning, Årshjul for vintertjeneste fremgår bl.a. af afsnit 4.3.5 Evaluering af vinteren, Revurdering af ruter, at: ”På baggrund af gennemgangen af ruter
noteres de besluttede ændringer, og disse indarbejdes i den efterfølgende planlægning
af ruter. Vær opmærksom på anlægsændringer, nedklassificeringer, ekstra busstoppesteder mv.” Ved kommende opdatering af denne vejregel foreslås følgende tilføjelse
til dette afsnit:
”Revurdering af ruterne kan med fordel foretages efter input fra det lokale trafikselskab.”

3.

(-)

Også denne bemærkning videregives til arbejdsgruppen bag vejreglen Vejledning,
Årshjul for vintertjeneste.
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