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Gruppen har til formål at:




påvise effektiviseringspotentialer ved gennemførelse af snerydning på kørebaner
forbedre udførelsen af snerydning på kørebaner, og
gøre den danske vejsektor i stand til at træffe underbyggede valg vedr. metoder og indkøb af
materiel

Dette gøres ved indsamling af erfaringer i ind- og udland, og gennemførelse af forsøg med materiel og
metoder.
Referencer
Gruppen referer til Vinterudvalget.
Bemanding
Plovgruppen er organiseret med:
•
•
•

3 – 4 deltagere fra kommuner
1 – 2 deltagere fra Vejdirektoratet, og
1 – 2 deltagere fra entreprenører.

Der lægges vægt på, at deltagernes erfaring dækker såvel den planlæggende som udførende del af
vintertjenesten, herunder værkstedsfunktionen.
Ekstern konsulent bidrager ved behov med sekretær funktion. Der henvises endvidere til
Plovgruppens deltagerliste på vejsektoren.dk.
Referater og mødeindkaldelser følger formandsposten.
Opgaver
For at opfylde ovennævnte formål, forventes gruppen at gennemføre:
•
•

•
•

Litteraturundersøgelse
Erfaringsudveksling:
o Norge og Sverige o.a.
o Danske vejmyndigheder og chauffører
o Leverandører
Gennemførelse af test og afprøvning i relevant omfang
Afrapportering

Afrapporteringen skal udgøres af rapport, der med udgangspunkt i Håndbog for planlægning og
udførelse af vintertjeneste uddyber forhold vedr. udførelse af snerydning på kørebaner.
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Følgende fokusområder er prioriteret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effektiviseringspotentialer, bl.a. ved anvendelse af brede plove
Undersøgelse af potentialet for samarbejde mellem vejmyndigheder
Effektivitet, herunder arbejdshastighed
Slitage på udstyr (skær) og underlag
Rutebestykning
Valg af plovtyper
Konstruktion og funktionalitet
Vedligehold og reparation
Instruktion af chauffører.

Mødeaktiviteter
Plovgruppen forventes at mødes 3 gange årligt.
Medlemmer deltager med ressourcer (timer og rejseudgifter) fra egen afdeling i forbindelse med
plovgruppens arbejde.
Handlingsplan:
Plovgruppen vurderer på første møde, hvilke af ovenstående fokusområder der igangsættes i 2019 –
2020. Der udarbejdes årligt en handlingsplan for gruppens arbejde, som godkendes af Vinterudvalget.
Fremdrift afrapporteres løbende til Vinterudvalget og handlingsplanen er tilgængelig på
vejsektoren.dk.
Endelig afrapportering forventes at foreligge ultimo 2020, hvorefter evt. supplerende opgaver for
gruppen besluttes af Vinterudvalget.

