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VINTERUDVALGET - KOMMISSORIUM
Formål
Vinterudvalget har til formål at koordinere og inspirere til et fælles grundlag for udførelse af vintertjenesten for vejmyndighederne i Danmark. Udvalget skal:
•
•

samle erfaringer fra vejmyndighederne vinterindsats,
vurdere og informere om mulighederne for at forbedre vintertjenesten ved anvendelse
af:
 bedre beslutningsgrundlag,
 bedre trafikant- og borgerinformation,
 nye udførelsesmetoder,
eller anden udvikling, der fremmer sikkerhed og fremkommelighed på vejnettet under
hensyntagen til miljø og økonomi.

Referencer
Udvalget refererer til Vejdirektoratets Trafikdirektør hhv. Kommunernes Landsforenings fagområde for
Trafik og veje.
Bemanding
Udvalget sammensættes med:
3 repræsentanter fra Vejdirektoratet (herunder formand)
1 repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL) eller fra Kommunal Teknisk Chefforening (KTC)
6 repræsentanter fra kommunerne, én repræsentant fra hvert af de 6 geografiske netværksområder
1 repræsentant fra Sund & Bælt
De 6 kommunale repræsentanter har til opgave at sikre, at alle kommuner i netværksområdet i videst
muligt omfang bliver hørt i forbindelse med udvalgets arbejde. Der henvises endvidere til udvalgets
deltagerliste på vejsektoren.dk, hvor referater og øvrigt materiale vedr. udvalgets arbejde løbende gøres tilgængeligt.
Udvalget tilknyttes en sekretær, der med reference til udvalgets formand varetager udarbejdelse af referater, mødeindkaldelser o.l.
Opgaver
For at opfylde ovennævnte formål, forventes udvalget at forestå koordinering og udvikling af vintertjenestens administration og metoder, og sikre en løbende vidensdeling, inden for områderne:
• Planlægning
• Overvågning og varsling
• Udførelse, herunder styring, samt
• Information
med henblik på at forbedre metoder og indsats mod glatte veje og sne på færdselsarealerne, samt informationsniveauet for trafikanter og borgere.
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Udvalget skal som led heri bidrage til udvikling og drift af vintertjenestens systemer, bl.a. ved udarbejdelse af kravspecifikationer hertil, samt løbende igangsætte, følge og afrapportere udviklingstiltag for
forbedrede metoder.
Vinterudvalget udgør ligeledes Vejregelgruppen for Vintertjeneste. Udvalget har således ansvaret for
de eksisterende vejregler indenfor emneområdet, ligesom udvalget kan fremsætte forslag til supplerende vejregler. Endvidere samler og udgiver udvalget vintertjenestens nøgletal.
Vinterudvalget skal afsluttende sikre, at vidensniveauet hos vintertjenestens aktører kontinuerligt udvikles, ved bl.a. at:
•

•

sikre udbredelsen af den seneste viden til alle vejmyndigheder og vintertjenestens øvrige aktører, fx via:
o Kommunenetværksmøder
o Nyhedsbreve
o Artikler mv., og
o Vinterudvalgets side på vejsektoren.dk
varetage uddannelsestiltag for alle vintertjenestens aktører, herunder at sikre, at seneste viden benyttes ved uddannelsen.

Ad hoc-grupper
For at sikre den rette faglige tilstedeværelse i arbejdet, kan Vinterudvalget nedsætte ad hoc-grupper til
behandling af specifikke faglige emner. Disse ad hoc-grupper refererer alle til Vinterudvalget, og skal
via årlige handlingsplaner løbende afrapportere fremdrift til udvalget.
Vinterudvalgets aktuelle ad hoc-grupper, og disses kommissorier, referater, handlingsplaner og medlemslister vil til enhver tid fremgå af Vinterudvalget hjemmeside på vejsektoren.dk.
Mødeaktiviteter
Vinterudvalget forventes at mødes 4 gange årligt.
Medlemmer deltager med ressourcer (timer og rejseudgifter) fra egen afdeling i forbindelse med udvalgets arbejde.

