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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
2011 nr. 4 :Skægkærområdets Lokalråd, Kontakt: Gitte Grill, 8685 5985, gitte_grill@yahoo.com 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Generel revurdering af snerydningsplaner i området. 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Det ønskes at trafikmængden/-mønstret (f.eks. morgentrafik til arbejdpladser i 

Randers/Århus/Silkeborg) og ikke antal beboere på en rute danner grundlag for prioriteringen.  

F.eks. er Østerbyvej/Allingvej ikke ryddet til morgentrafik selvom den er anvendt af de trafikanter i 

området, der arbejder i Randers, ligesom skolebus til Lemming friskole kører ad vejen om 

morgenen. 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Prioritering efter trafikmængde. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
 
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
 
Alle veje og gader er i vintertjenesten inddelt i 5 vejklasser og indsatsen på de enkelte 
klasser er nøjere beskrevet i regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. 
Inddelingen i klasserne beror på mange parametre (trafikmængder, busruter, 
skoleveje og vejens beskaffenhed m v.) 
De overordnede veje ( gennemfartsvejene) er alle i klasse 1 og ryddes og 
glatførebekæmpes døgnet rundt. Fordelingsvejene er som hovedregel i klasse 2 og 3, og 
lokalvejene er i klasse 4 og 5. 
  



 
 

 

 

Side 2 

I planerne forudsættes det, at trafikanter, der bor langs lokalveje, søger til nærmeste 
fordelingsveje og gennemfartsveje. Alle klasse 4 veje, som Østerbyvej og Allingvej, 
tilstræbes at være farbare under normale vintersituationer. I snesituationer og 
glatføreperioder måske med besvær, grundet reduceret indsats. 
  
Det må derfor forventes, at bilister der bruger klasse 4 vejene som "smutveje" på tværs i 
kommunen, enten kører efter forholdene eller i vinterperioder søger til nærmeste større 
vej. 
 
Det kan oplyses, at planerne for snerydning og glatførebekæmpelse løbende vurderes, og 
det må forventes, at der vil ske ændringer i forbindelse med det kommende 
motorvejsbyggeri. 
  
Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at lokalrådets ønske om generel revurdering af snerydningsplaner i området ikke giver 
anledning til ændringer. 

 

Udvalgsbeslutning 
 
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 11-05-2011 
Indstillingen godkendt. 
Ej til stede: Leif Bæk. 

 

 


