By- og Landskabsudvalget

Punkt 18.

Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdelse
2016-001303
By- og Landskabsudvalget indstiller, at Byrådet godkender regulativ for vintervedligeholdelse og
renholdelse af veje, stier og pladser i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Anbefales
Mariann Nørgaard og John G. Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Renholdelse og vintertjenesten i Aalborg Kommune udføres under hensyntagen til at sikre trafikanternes
fremkommelighed og sikkerhed på vej, stier og fortove. Renholdelse og vintertjeneste udføres med hensyn til
veje- og stiers færdselsmæssige forhold i den udstrækning og inden for den tidshorisont, de lokale forhold
tilsiger det, og ud fra det serviceniveau, som fastsættes af byrådet.
Aalborg Kommunes vintertjeneste og renholdelse har hidtil været tilrettelagt efter retningslinjerne i Regulativ
for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, godkendt af Aalborg Byråd den 26. juni 2013, punkt 13.
For de offentlige veje har Folketinget vedtaget en ny Lov om offentlige veje (Lov nr. 1520 af 27/12/2014), og
det er på baggrund heraf, at regulativet revideres.
Vintertjeneste på kommuneveje udføres med udgangspunkt i Lov om offentlige veje (Lov nr. 1520 af
27/12/2014 med senere ændringer) og Lov om Private fællesveje (Lov nr. 1537 af 21/12/2010 med senere
ændringer).
Strategi og retningslinjer
Vintertjenesten for Aalborg Kommune videreføres med den hidtidige strategi og retningslinjer. Strategien for
Aalborg Kommune herunder ruteopbygningen tilpasses løbende med de erfaringer og justeringer, som indkommer i forbindelse med vintertjenesten.
Ved vintervejr skal det sikres, at vejnettet holdes i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. På
trods af vintervejrets særlige gener, såsom nedsat friktion og fremkommelighed, skal den nødvendige færdsel og transport kunne finde sted på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering, og er tilrettelagt ud fra de anførte servicemål for den enkelte vejklasse (Gennemfartsveje, fordelingsveje, lokalveje og øvrige veje). Indsatsen sker i prioriteret række følge, og skulle der opstå en situation, hvor
servicemålene ikke kan opfyldes, så prioriteres indsatsen ud fra en vurdering af, hvor det er vigtigst af hensyn til færdslens afvikling og trafiksikkerhed.
I byer og bymæssig bebyggelse har de tilgrænsende grundejere til offentligt vejareal og til private fællesveje
og stier en forpligtigelse til at udføre vintervedligeholdelse og renholdelse. Forpligtelse ved offentlige veje
omhandler typisk vintertjeneste og renholdelse af fortov ud for egen matrikel. Som en ny bestemmelse i Lov
om offentlige veje har grundejere kun forpligtigelse, hvis de har direkte fysisk adgang til et fortov.
For Aalborg Midtby har der siden 1. januar 2000 været en ordning, hvor dele af Midtbyen er renholdt og vintervedligeholdt af Aalborg Kommune.
Ordningen betyder, at kommunen mod betaling overtager grundejerens forpligtelse med hensyn til at sørge
for, at fortovet ud for matriklen bliver renholdt og vintervedligeholdt alle ugens dage, også lørdag og søndag.
Ved private fællesveje omhandler grundejerforpligtelsen grundlæggende hele det vejareal, der er beliggende
ud for den private ejendom.
Der afholdes i januar 2016 forhandling med Nordjyllands Politi med baggrund i Lov om offentlige veje §64,
således at det formelt bestemmes, at grundejeren, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej elle sti, skal
vintervedligeholde og renholde ud for ejendommen efter bestemmelserne i loven.
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Bilag:
Regulativ for vintervedligeholdelse 2015 gældende.docx
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