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Instruks - Glatførebekæmpelse

1.1

Generelt

3

Instruksen er til brug for maskinføreren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved
beredskabsperiodens start og afslutning, samt under indsats, jf. Særlige arbejdsbeskrivelser for vintertjeneste med lastbiler og traktorer/redskabsbærere, i
det følgende kaldet SAB.

1.1.1 Forberedelse inden vinter
De ruter, der skal saltes, omfatter

›

Vinterforanstaltning ved traktorkørsel: stier, fortove, P-pladser m.v.

›

Vinterforanstaltning ved håndarbejde: trapper, stier ved chikaner, særligt
små arealer eller smalle strækninger m.v.

Ordregiver afholder inden beredskabsperiodens start et opstartsmøde, hvor de
enkelte ruter gennemgås. Ordregiver instruerer ved dette møde i eventuelle
særlige forhold på de enkelte ruter.
Tjenesteyder skal gøre sit mandskab bekendt med standardruten, som er beskrevet på rutekort og instruere i eventuelle særlige forhold på ruten.

1.1.2 Udkald
Maskinføreren skal være klar til omgående udrykning i hele beredskabsperioden
der strækker der sig fra 15. oktober til og med 15. april det efterfølgende år.
Ved udkald meddeler vintervagten årsagen til udkaldet, og hvor meget salt der
skal spredes (doseringen).
Arbejdet på ruten skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest 45 min. efter at
Tjenesteyder er udkaldt til glatførebekæmpelse. Der henvises i øvrigt til SAB
pkt. 3.4.

1.2

Arbejdets udførelse

Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for
saltsprederen.
Tjenesteyder skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten.
Afbrydes arbejdet, evt. ved kørsel til værksted for reparation, skal dette straks
meddeles til vintervagten.
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1.2.1 Inden arbejdets påbegyndelse
Maskinføreren monterer saltsprederen på traktor, sikrer at den er forsvarligt
fastspændt og kontrollerer at sprederen er læsset med salt.
Maskinføreren skal indstille sprederen til den aftalte dosering.
Umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse ved rutens startsted skal Tjenesteyder give klarmelding til vintervagten, jf. SAB pkt. 3.4. Her kan Tjenesteyder
modtage eventuelle yderligere instrukser.
Maskinføreren skal kontrollere at GPS udstyret er tændt og fungerer.
Ved afvigelser o.l. skal kommunens vintervagt informeres pr. telefon.

1.2.2 Under arbejdets udførelse
Tørsaltning udføres som forebyggende foranstaltning på tør eller våd belægning,
men kan også udføres efter at der er opstået rim, samt under og efter snefald.
Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen.
Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt under alle situationer.
Undervejs skal maskinføreren indstille sprederen til den aftalte spredebredde og
symmetri i overensstemmelse med de aktuelle strækningers/arealers krav.
Spredebredden på de enkelte strækninger/arealer aftales i forbindelse med rutegennemgangen. Hvor andet ikke er aftalt, skal der ved alm. glatførebekæmpelse spredes salt i strækningens/arealets fulde bredde.
Der må ikke spredes salt ind over græs eller beplantet helle. Der saltes ikke på
grusbelagte stier og pladser.
Rutekortet og den aftalte standardgennemkørsel skal nøje følges, hvis der ikke
er truffet andre aftaler. Maskinføreren skal under spredningen kontrollere saltningens kvalitet (bredde, fordeling og symmetri) og om nødvendigt korrigere
sprederindstillingen, f.eks. ved sidevind.
Hvis vejrforholdene ændrer sig væsentligt under kørslen, kontaktes vintervagten
for evt. ændring af instruks. Konstaterer føreren strækninger, hvor der er behov
for ekstra dosering kan dette udføres efter maskinførerens eget skøn. Ændringer
skal meddeles vintervagten, senest ved arbejdets afslutning.
Ruten skal gennemkøres uden pauser. Den forventede gennemkørselstid fra
start af rute til slut rute fremgår af SAB pkt. 1.5.
På cykelstier og vejarealer skal saltning altid udføres i den normale trafikretning.
Kørehastigheden skal tilpasses forholdene.
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Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på belægninger, sidearealer, vejudstyr eller materiel, skal Tjenesteyder omgående kontakte
vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan
afvente arbejdets færdiggørelse.
Såfremt Tjenesteyder kan færdiggøre arbejdet med andet udstyr inden for det
aftalte tidsrum, skal vintervagten acceptere Tjenesteyders løsning, førend at
Tjenesteyder kan fortsætte med at løse opgaven.
Når arbejdet indstilles, også midlertidigt, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets stade.
Afbrydes arbejdet, evt. ved kørsel til værksted for reparation, skal dette straks
meddeles til vintervagten.

1.2.3 Efter arbejdets udførelse
Umiddelbart efter rutens afslutning skal Tjenesteyder give en færdigmelding til
vintervagten, jf. SAB pkt. 3.4. Ved færdigmelding oplyses saltforbruget til vintervagten. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter,
afsluttes arbejdet.

1.3

Kontrol

Tjenesteyder skal stå inde for kvaliteten af det udførte arbejde.
Der skal kunne monteres GPS-loggere og dataopsamlingsudstyr på traktorer.
Efter hvert udkald udfylder ordregivers vintervagt et kontrolskema.

1.4

Efter vinteren

Efter beredskabsperiodens afslutning afholder ordregiver hvert år et afslutningsmøde, hvor vinterens arbejde evalueres, jf. SAB pkt. 2.1.
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2

Instruks - Snerydning

2.1

Generelt

Instruksen er til brug for maskinføreren, og omfatter dennes arbejdsopgaver ved
beredskabsperiodens start og afslutning, samt under indsats, jf. Særlige arbejdsbeskrivelser for vintertjeneste med lastbiler og traktorer/redskabsbærere, i
det følgende kaldet SAB.

2.1.1 Forberedelser inden vinter
De ruter, der skal sneryddes, omfatter

›

Vinterforanstaltning ved traktorkørsel: stier, fortove, P-pladser m.v.

›

Vinterforanstaltning ved håndarbejde: trapper, stier ved chikaner, særligt
små arealer eller smalle strækninger m.v.

Ordregiver afholder inden beredskabsperiodens start et opstartsmøde, hvor de
enkelte ruter gennemgås. Ordregiver instruerer ved dette møde i eventuelle
særlige forhold på de enkelte ruter.
Tjenesteyder skal gøre sit mandskab bekendt med standardruten, som er beskrevet på rutekort og instruere i eventuelle særlige forhold på ruten.

2.1.2 Udkald
Maskinføreren skal være klar til omgående udrykning i hele beredskabsperioden
der strækker der sig fra 15. oktober til og med 15. april det efterfølgende år.
Ved udkald meddeler vintervagten årsagen til udkaldet og om der skal anvendes
plov eller kost.
Arbejdet på ruten skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest 45 min. efter at
Tjenesteyder er udkaldt til snerydning. Der henvises i øvrigt til SAB pkt. 3.4.

2.2

Arbejdets udførelse

Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for
sneplov og kost.
Tjenesteyder skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten.
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Afbrydes arbejdet, evt. ved kørsel til værksted for reparation, skal dette straks
meddeles til vintervagten.

2.2.1 Inden arbejdets påbegyndelse
Maskinføreren monterer selv plov/kost på traktoren, sikrer at alt er forsvarligt
fastspændt og at skær og eventuelle hjul/slæbesko er justeret efter de angivne
instruktioner.
Umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse ved rutens startsted skal Tjenesteyder give klarmelding til vintervagten, jf. SAB pkt. 3.4. Her kan Tjenesteyder
modtage eventuelle yderligere instrukser.
Maskinføreren skal kontrollere at GPS-udstyret er tændt og fungerer.
Ved afvigelser o.l. skal kommunens vintervagt informeres pr. telefon.

2.2.2 Under arbejdets udførelse
Snerydningens udførelse aftales med vintervagten. Hvis ikke andet er aftalt udføres snerydningen i henhold til rutekort.
Mobiltelefonen skal være tændt – og kunne høres – under indsatsen.
Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt og ved kørsel med
sneplov skal de særligt monterede lygter (projektører) ligeledes være tændt.
Snerydningens hovedopgave er at sørge for at fortove, stier m.v. er farbare, når
strækningerne er kørt igennem. Proceduren for snerydning på de enkelte arealer/strækninger aftales under rutegennemgangen. Hvis ikke andet er aftalt foretages snerydningen i arealernes fulde bredde. På cykelstier og vejarealer skal
snerydning foregå i den normale trafikretning.
Snerydning ved vejkryds og pladser m.m. aftales med vintervagten.
Maskinføreren skal ved skrabning sikre, at ploven har det rette tryk mod belægningen og sørge for, at sneen så vidt muligt fjernes helt i bund i plovens fulde
bredde. Hastighed og indstilling af plov skal harmonere, så mindst muligt sne
aflægges til gene for øvrige trafikanter.
Arbejdet skal udføres under hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter,
naboer og andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydning. Derfor
skal følgende hensyn tages:

›
›

Kørehastigheden skal afpasses efter forholdene.

›

Der må ikke køres hurtigere end at sneen kan aflægges hensigtsmæssigt
langs det ryddede areal, og ikke kastes ind over andre trafikarealer og naboejendomme.

Ved snerydning forbi fodgængerovergange, busstoppesteder og vejudmundinger drejes ploven, således at der efterlades mindst mulig sne ud for
stoppestedet eller udmundingen.
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›

Der må ikke ved passage af broer kastes sne- og isklumper ud over brosider til gene for den nedenunder kørende trafik.

›

Der skal vises hensyn overfor fodgængere, cyklister og andre trafikanter,
som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet.

›

Der skal vises hensyn overfor parkerede biler, vejens udstyr, herunder
kantsten, færdselstavler, kantafmærkning mv.

Tjenesteyder skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte
snerydningsindsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder
eller uafklarede spørgsmål.
Maskinføreren skal regelmæssigt kontrollere plovens skær for nedslidning og
herved sikre, at der bliver skiftet skær inden selve plovbladet bliver slidt. Minimumshøjden af skær er 20 mm.
Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på belægninger, sidearealer, vejudstyr eller materiel, skal Tjenesteyder omgående kontakte
vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan
afvente arbejdets færdiggørelse.
Såfremt Tjenesteyder kan færdiggøre arbejdet med andet udstyr inden for det
aftalte tidsrum, skal vintervagten acceptere Tjenesteyders løsning, førend at
Tjenesteyder kan fortsætte med at løse opgaven.
Når arbejdet indstilles, også midlertidigt, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets stade.

2.2.3 Efter arbejdets udførelse
Umiddelbart efter rutens afslutning skal Tjenesteyder give en færdigmelding til
vintervagten, jf. SAB pkt. 3.4. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til
yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet.

2.3

Kontrol

Tjenesteyder skal stå inde for kvaliteten af det udførte arbejde.
Efter hvert udkald udfylder ordregivers vintervagt et kontrolskema.
Ordregivers tilsyn kontrollerer stikprøvevis arbejdets kvalitet.
Der skal kunne monteres GPS-loggere og dataopsamlingsudstyr på traktorer.

2.4

Efter vinteren

Efter beredskabsperiodens afslutning afholder ordregiver hvert år et afslutningsmøde, hvor vinterens arbejde evalueres, jf. SAB pkt. 2.1.
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3

Instruks - Kombikørsel

3.1

Generelt
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Instruksen er til brug for maskinføreren, og omfatter hans særlige arbejdsopgaver i forbindelse med kombikørsel.

3.1.1 Forberedelser inden vinter
Forberedelse inden vinter er som for glatførebekæmpelse og snerydning.

3.1.2 Udkald
Forhold vedr. udkald er som for glatførebekæmpelse.
Arbejdet på ruten skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest 45 min. efter at
maskinføreren er udkaldt til kombikørsel.

3.2

Arbejdets udførelse

Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for
saltspreder og sneplov og kost.
Tjenesteyder skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten.
Afbrydes arbejdet, evt. ved kørsel til værksted for reparation, skal dette straks
meddeles til vintervagten.

3.2.1 Inden arbejdets påbegyndelse
Maskinføreren monterer saltsprederen på traktoren, sikrer at den er spændt ordentligt fast og kontrollerer at sprederen er læsset med salt.
Maskinføreren monterer herudover ploven/kosten på traktoren, sikrer at den er
forsvarligt fastspændt og at skær og hjul er justeret efter de angivne instruktioner.
Arbejdet gennemføres i øvrigt efter de under glatførebekæmpelse og snerydning
anførte retningslinjer.

3.2.2 Under arbejdets udførelse
Kombikørsel udføres som oprydning efter snefald, eller hvor et let snelag kan
fjernes ved en enkelt gennemkørsel.
Salt spredes i den ryddede bredde.
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Kombikørsel gennemføres i øvrigt efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte retningslinjer.

3.2.3 Efter arbejdets udførelse
Arbejdet gennemføres efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte
retningslinjer.

3.3

Kontrol

Kontrol gennemføres efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte
retningslinjer.

3.4

Efter vinteren

Arbejdet gennemføres efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte
retningslinjer.
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