Håndbog, Planlægning og udførelse af vintertjeneste
Møde nr. 3, 16/1-2017 – aftalte ændringer:
Generelt:
Om klargøring og kontrol af materiel: Der tilføjes afsnit om dette med bl.a. indsåning af saltspredere og
indstilling af sneplove. Vedr. sidstnævnte kan vi evt. tage udgangspunkt i materialet fra vores norske
venner, fra side 104 og frem?
Om kontrol af tømidler: Forholdet nævnes evt. ved henvisning til håndbog. Kornkurve for grus til
glatførebekæmpelse fra nuværende vejregel kan ses her:
http://vejregler.lovportaler.dk/static/MayflowerImageCache.aspx?blobid=vd-20101203132046751p2.jpg
Afsnit 1.4:
Udarbejdes afsluttende og koordineres herefter med vejteknisk ordbog via il.
Grå tekstboks slettes.
Afsnit 2.1 m.fl.:
”Uddrag fra” Lov om […] tilføjes.
Side 9 øv.: 2 første dots: Fremkommelighed, trafiksikkerhed.
Afsnit 2.1.1.1 m.fl.:
Skrift for klasse IV i figur 2-2 m.fl. ændres til sort.
Frekvens ændres til 2 til 5 timer
Side 10 ned.: Nord- og østvendte landsdele: Suppleres af ”snekort”.
Side 11 øv. m.fl.: Henvisning til efterfølgende afsnit ikke i fed.
Figur 2-4_ Tidsrum for supercykelstier slettes, og fodnote slettes. Under figur opdateres figurhenvisning
(generelt).
Afsnit 2.1.2.1:
Figur 2-6 og -8: Klasse I: Tilstræbes
Figur 2-8: Lagespredning tilføjes til klasse III og IV
Afsnit 2.1.2.3:
Grus se ovf. + økonomi i bortskaffelse.
Side 15 ned.: Andre tømidler: ”tilstanden på kørebanen” ændres til ”særlige hensyn” e.lign.
Side 16 øv.: Kemikalielovgivning specificeres.
Figur 2-9: Trafikmængde tilføjes.
Side 16 ned.: Dosering på stier, 1. afsnit: Bemærkning om uens spredebillede tilføjes.
Figur 2-10: Forudgående fejning ved lage (note).
Afsnit 2.3.2:
1. afsnit: VD-JUR høres om lovpligtigt tilsyn generelt. (HNY)
Side 19 mf.: Dot ”Genopfyldning af spredere” slettes.
Afsnit 3 og 4 generelt:
Figur nr. og tekst slettes ”indeni” figurer (fx figur 3-9).
Afsnit 3.1:
Side 28 mf.: Figurhenvisning opdateres, og billedet i figur 3-21 forstørres (rev. figur vedlagt).

Side 29 ned.: Forsøg slettes (inkl. figur 3-25). Lov citeres (§ 4 stk. 5). Måske skulle vi under dette afsnit
nævne ”vingeplov”?
Side 31 mf.: lille angrebsvinkel
Figur 3-30 og frem: Kun omfang beskrives, ikke tidspunkt (fx s. 35 mf.)
Afsnit 3.2.2:
1. afsnit: Lage-, kombi-, fugtsalt-, tørsalt- og grusspredning.
Figur 3-36 og frem: Dot slettes fra figurer. Lagespredning, ulemper: Begrænsning i effektivitet ved lave
temp. Henvisning til norske erfaringer med -6°C.
Afsnit 3.2.2.1 og frem: Afsnit om variabel spredebredde slettes fra alle ”Metode-afsnit” men bibeholdes
under valsespredere (materiel).
Figur 3-38: Ulempe – Prisen tilføjes.
Afsnit 3.2.2.5 Grus tilsat salt tilføjes. Fx med udgangspunkt i flg. fra eksisterende vejregel:
”For at forhindre gruset i at klumpe sammen, kan man - afhængigt af opbevaringsforholdene - tilsætte ca.
25-50 kg NaCl pr. m³ grus. Ved tilsætning af 25-50 kg salt pr. m³ grus, skal man dog være opmærksom på, at
der i forbindelse med grusning udspredes 2-4 % NaCl, og dermed samme mængde som ved almindelig
saltning.”
Figur 3-44: Ulemper, økonomi ved bortskaffelse/deponering. Slider på materiel.
Afsnit 3.2.3:
2. afsnit slettes (aftales med vintervagten…)
Figur 3-45: Originalkilde indsættes.
Afsnit 3.2.4.1 Side 43 øv. og ned. (under figur) 1. sætning, begrundelse anføres (stråledyser)
Figur 3-48: Fordel: Hastighed tilføjes.
Side 43 ned. Centrifugalspreder slettes.
Figur 3-51: Fordele: minus lasteevne, dog OBS på bremsekraft/egenvægt…?
Figur 3-53: Fordele: 3. afsnit kræver imod sætning til lad… Bøgballespreder indsættes (eks. vedlagt)
Figur 3-58: Definitioner på overskrifterne?
Afsnit 3.2.5:
Kombispredning 80 på MV? Generel bemærkning om færdselsloven…?
Afsnit 3.2.6.1: 2. afsnit, henvisning til norsk kilde: 7 – 8 m hhv. 10 – 11 m
Afsnit 4:
Generel drøftelse om afsnittet ved lejlighed, herunder evt. eks.
Afsnit 4.5.1: Skolestier først på rute.
Afsnit 4.6: Udkald stier 60 – 90 min.
Frekvens snerydning KB 2-5 timer jf. 2.1.1.1

