
 

 

VEJKLASSER 
 

 

Kategori 
 

Opgavetyper 
 

Saltning 
 

Snerydning 
 

Bemærkninger 

Klasse A ■ 
 

Veje, stier og pladser, der 

har betydning for den 

kollektive trafik. 

Gennemgående veje, der 

forbinder bysamfund og 

boligområder med 

hovedfærdselsveje. 

Jernbaneforpladsen og 

busterminalen. 

 

Saltning udføres hele døgnet 
 

Tilstræbes at holdt farbare 

hele døgnet. 

Bortkørsel af sne vil kun 

finde sted fra bymidten og 

busterminalen, 

jernbaneforpladsen samt 

cykelstier. 

 

Til glatførebekæmpelse 

anvendes befugtet salt. 

Salt anvendes normalt ikke, 

når temperaturen er under - 

8°, eller vejbanerne er 

stærkt underafkølede. 

Den tilstødende grundejer 

har ansvaret for at holde 

fortovet sne og isfrit 

 Akutte udrykningsopgaver 

for politi og redningskorps. 

   

Klasse B ■ 
 

Veje, stier og pladser, der 

har betydning for den lokale 

nærtrafik. 

Gennemgående veje i 

industriområder. 

Udvalgte skoleveje, stier og 

cykelstier. 

Fodgængerovergange og 

busstoppesteder. 

Fortovsarealer, hvor Hillerød 

Kommune har 

grundejerforpligtelser 

 

Saltningen udføres i 

begrænset omfang i 

tidsrummet mandag-torsdag 

kl. 7:00-15:15 og fredag kl. 

7:00-12:00 med mindre 

situationer med stærk 

isdannelse gør indsatsen 

nødvendig for færdslen. 

Udvalgte cykelstier og 

skolestier søges saltet inden 

skolestart. 

 

Når klasse A-veje kan holdes 

åbne i mindst ét spor, 

ryddes klasse B-veje normalt 

inden for tidsrummet 

mandag-torsdag kl. 7:00- 

15:15 og fredag kl. 7:00- 

12:00. 
 

Udvalgte cykelstier og 

skolestier søges ryddet 

inden skolestart. 

 

Anvendelse af salt som 

klasse A-veje. 

Den tilstødende grundejer 

har ansvaret for at holde 

fortovet sne og isfrit. 

Klasse C ■ 
 

Veje, stier og pladser, der 

ikke betydning for afvikling 

af gennemgående trafik, 

f.eks. lokalveje samt veje på 

landet med spredt 

bebyggelse 

 

Kun hvis veje og stier er 

ufremkommelige, udføres 

saltningen i tidsrummet 

mandag-torsdag kl. 7:00- 

15:15 og fredag kl. 7:00- 

12:00 

 

Kun hvis veje og stier er 

ufremkommelige, udføres 

snerydningen i tidsrummet 

mandag-torsdag kl. 7:00- 

15:15 og fredag kl. 7:00- 

12:00 

 

Anvendelse af salt som 

klasse A-veje. 

Den tilstødende grundejer 

har ansvaret for at holde 

fortovet sne og isfrit. 

  Fremkommeligheden 

vurderes af Hillerød 

Kommune i samarbejde med 

politi og beredskabet. 

Fremkommeligheden 

vurderes af Hillerød 

Kommune i samarbejde med 

politi og beredskabet. 

 

Private 

fællesveje ■ 

 

Er ikke omfattet af Hillerød Kommunes vintertjeneste 
 

Den tilstødende grundejer 

har ansvaret for at holde 

veje, fortovet mv. sne og 

isfrie. Kommunen er 

grundejere på lige fod med 

andre. 

Statsveje ■ 
 

Ryddes af Vejdirektoratet 
 

Glatførebekæmpelse 

foretages med befugtet salt. 
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