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1.

Indledning.
I henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september
1997 ”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”
(herefter benævnt ”loven”), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28.
april 2000, lov nr. 431 af 6. juni 2005 (§ 68) hhv. lov nr. 583 af 24. juni 2005 (§
4), påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige
veje og stier.
I medfør af lovens §§ 2-6 har Horsens Kommunalbestyrelse efter forhandling
med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal
udføres efter nedennævnte retningslinier.
Veje, stier og pladser i Horsens kommune er opdelt i 4 vintervejklasser for veje, (1a-1-2-3) og 1 vinterstiklasse for stier og pladser.
Klassificeringen fremgår af bilag 8 (oversigtskort).

2.

Vintervedligeholdelse – offentlige veje, stier mv.
Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser
iværksættes efter nærværende regulativ godkendt af politiet.
Beredskabet er etableret i tiden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige
vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.
De offentlige veje og stier er opdelt i følgende vintervejklasser:
Vintervejklasse 1a

Tidligere amtsveje, samt enkelte overordnede kommuneveje.

Vintervejklasse 1

Busruter, indfaldsveje samt stærkt trafikerede veje
(inkl. cykelstier).

Vintervejklasse 2

Øvrige gade i de indre byer, øvrige indfaldsveje samt
mere trafikerede veje og industriveje.

Vintervejklasse 3

Alle øvrige veje.

Vinterstiklasse 1

Alle stier, p-pladser og pladser.

Prioriteringsplanen vil blive revideret før hver vintersæson.
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2.1

Snerydning.

2.1.1

Vejbestyrelsens opgaver.
Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel, og iværksættes normalt ved snedybderne fra 3 til 8 cm afhængigt af kørebanens vinterklasse:
KØREBANER:
Vintervejklasse 1a: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider
af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op
til 5 cm jævnt lag. Alle strækninger er gennemkørt indenfor 3 timer efter udkald.
Vintervejklasse 1: Snerydning kan foretages alle ugens dage og normalt i tidsrummet kl. 6.00 og kl. 22.00. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller
inden der falder op til 8 cm jævnt lag.
Vintervejklasse 2: Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl. 6.00
og kl. 22.00. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm
jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval.
Vintervejklasse 3: Snerydning kan foretages på hverdage indenfor normal arbejdstid k. 7.00 til kl. 17.00. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1a-1-2 er afsluttet, dog således at snerydning fortages
indenfor 48 timer efter snefalds ophør.
STIER FORTOVE OG PLADSER:
Vinterstiklasse 1: Snerydning foretages indenfor normal arbejdstid, kl. 7.00 til
kl. 16.00. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1a-1-2 er afsluttet, dog således at snerydning fortages indenfor 48 timer
efter snefalds ophør.
GENERELT:
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.
Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt
først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.
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Bortkørsel af sne foretages normalt ikke. Det kan dog af hensyn til den kollektive trafik være nødvendigt at bortkøre sne fra stoppesteder og smalle gader
m.m. Dette vil da blive gjort i nødvendigt omfang.
Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for
indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.
Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes
ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke
fjernes af vejbestyrelsen.
For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i
samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst
muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.
Snerydning foretages ikke på de i bilag nr. 1 nævnte offentlige veje og stier.
Fortegnelse over disse veje og stier kan ændres i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 3.
Fortegnelse over samtlige offentlige veje og stier, hvorpå snerydning ikke foretages, offentliggøres ved annoncering hvert år inden 1. oktober i et eller flere
af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen.
Påkrævede ændringer efter 1. oktober annonceres særskilt.
2.1.2

Grundejernes forpligtelser.
I byer og bymæssige bebyggelser, se fortegnelse på bilag nr. 5, har kommunalbestyrelsen i henhold til lovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der
grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for
sne, medmindre ejendommen ikke vil kunne opnå mindst gående adgang til
færdselsarealet. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende
er bestemt for gående færdsel.
I medfør af lovens § 6, stk. 2 pålægges forpligtigelsen dog også ejerne af ejendomme ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem til udelukkende eller
overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde, uafhængigt af, om der
kan opnås direkte adgang fra ejendommen til den pågældende vej eller sti.
Forpligtigelsen kan højest omfatte 10 meter af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal.
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For så vidt angår jernbaner og lufthavne pålægges rydningspligten i henhold til
lovens § 6, stk. 3, på de i bilag nr. 2 nævnte færdselsarealer.
Meddelelse om rydningspligten tilstilles de pågældende jernbaner og lufthavne.
Grundejernes snerydningspligt udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lovens kap. 7 samt de i medfør af lovens § 11 af kommunalbestyrelsen
udfærdigede forskrifter, som anført under pkt. 6
De i kommunen beliggende gågadeområder, hvor grundejeren i henhold til lovens § 5, stk. 1, 2. pkt., har rydningspligt, ryddes af grundejerne idet sneen
placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt af hensyn til fremkommeligheden.
Bliver det nødvendigt at bortkøre sneen, f.eks. på grund af langvarig snefald
eller hård frost, foretages og bekostes dette af kommunen.
Horsens Kommune rydder dog kørebanen på Søndergade i Horsens.
2.2

Glatførebekæmpelse.

2.2.1

Vejbestyrelsens opgaver.
KØREBANER:
Vintervejklasse Ia: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage
og tider af døgnet, og foretages ved præventiv saltning. Alle strækninger er
gennemkørt indenfor 3 timer efter udkald.
Vintervejklasse 1 Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage i
tidsrummet mellem kl. 6.00 til 22.00, og foretages i nævnte interval ved præventiv saltning.
Vintervejklasse 2: Glatførebekæmpelse kan foretages på alle ugens dage i
tidsrummet mellem kl. 6.00 til 22.00, og igangsættes ved konstatering af glat
føre ved saltning.
Vintervejklasse 3: Glatførebekæmpelse kan foretages på hverdage indenfor
normal arbejdstid kl. 7.00 til kl. 16.00.
STIER OG FORTOVE:
Vinterstiklasse 1: Glatførebekæmpelse kan foretages på hverdage indenfor
normal arbejdstid, indenfor kl. 7.00 til kl. 16.00.
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GENERELT:
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.
Såfremt saltning er påbegyndt inden kl. 16.00, afsluttes saltning dog på normal
vis.
Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.
For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.
Glatførebekæmpelse foretages ikke på de i bilag nr. 3 nævnte offentlige veje
og stier.
Fortegnelse over disse veje og stier kan ændres i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 3.
Fortegnelse over samtlige offentlige veje og stier, hvorpå glatførebekæmpelse
ikke foretages, offentliggøres ved annoncering hvert år inden 1. oktober i et eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen.
Påkrævede ændringer efter 1. oktober annonceres særskilt.
I tilfælde af isslag foretages udkald til saltning henholdsvis præventiv saltning
hele døgnet.
2.2.2

Grundejernes forpligtelser.
I byer og bymæssige bebyggelser, se fortegnelse på bilag nr. 5, har kommunalbestyrelsen i henhold til lovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der
grænser til offentlig vej eller sti, at foretage foranstaltninger mod glat føre på
fortov og sti ud for ejendommene, medmindre ejendommen ikke vil kunne opnå mindst gående adgang til færdselsarealet. Med fortov og sti sidestilles
færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.
I medfør af lovens § 6, stk. 2 pålægges forpligtigelsen dog også ejerne af ejendomme ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem til udelukkende eller
overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde, uafhængigt af, om der
kan opnås direkte adgang fra ejendommen til den pågældende vej eller sti.
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Forpligtigelsen kan højest omfatte 10 meter af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal.
For så vidt angår jernbaner og lufthavne pålægges forpligtelsen til glatførebekæmpelse i henhold til lovens § 6, stk. 3, på de i bilag nr. 4 nævnte færdselsarealer.
Meddelelse om pligten til glatførebekæmpelse tilstilles de pågældende jernbaner og lufthavne.
Grundejernes pligt til glatførebekæmpelse udføres i overensstemmelse med
bestemmelserne i lovens kap. 7 samt de i medfør af lovens § 12 af kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter, som anført under pkt. 6.
De i kommunen beliggende gågadeområder, hvor grundejeren i henhold til lovens § 5, stk. 1, 2. pkt., har pligt til at udføre foranstaltninger mod galt føre, har
kommunalbestyrelsen bestemt at glatførebekæmpelse foretages af grundejerne.
Horsens Kommune glatførebekæmper dog på Søndergade i Horsens.
3.

Renholdelse – offentlige veje, stier mv.

3.1

Vejbestyrelsens opgaver.
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af
kommunalbestyrelsen efter en fastlagt fejeplan, se bilag 7, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.
Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtigelse – bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den for
færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

3.2

Grundejernes forpligtigelser.
I byer og bymæssige bebyggelser, se fortegnelse på bilag nr. 5, har kommunalbestyrelsen i henhold til lovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der
grænser til offentlig vej eller sti, at renholde fortov og sti ud for ejendommen,
medmindre ejendommen ikke vil kunne opnå mindst gående adgang til færdselsarealet
I medfør af lovens § 6, stk. 2 pålægges forpligtigelsen dog også ejerne af ejendomme ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem til udelukkende eller
overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde, uafhængigt af, om der
kan opnås direkte adgang fra ejendommen til den pågældende vej eller sti.
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Forpligtigelsen kan højest omfatte 10 meter af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal.
Grundejernes renholdelsespligt udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lovens kap. 7 samt de i medfør af lovens § 13 af kommunalbestyrelsen
udfærdigede forskrifter, som anført under pkt. 6.
4.

Private fællesveje og stier.
I medfør af lovens § 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse
samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter
nedenstående retningslinier.
I byer og bymæssig bebyggelse:
I de i bilag 5 nævnte byer og bymæssige bebyggelser i kommunen påhviler det
ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti
ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med reglerne i
lovens kap. 7 samt de i medfør af lovens §§ 11, 12 og 13 af kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifterne som beskrevet under punkt 6.
Forpligtigelsen er også pålagt ejerne af ejendomme, der grænser op til privat
fællesvej eller sti, men som ikke har direkte adgang fra ejendommen til den
pågældende private fællesvej eller sti.
Kommunalbestyrelsens beslutning om de områder, hvor det påhviler grundejeren at udføre de omhandlende forpligtigelser, kundgøres i et eller flere af de
blade, som har almindelig udbredelse i kommunen.
På landet:
Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene
kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at vintervedligeholde og
renholde private fællesveje på landet efter lovgivningen om private fællesveje.

5.

Private veje.
Med hensyn til skov- og klitveje, veje på havneområder og andre lignende veje, som er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, påhviler det efter nærmere meddelelse ved anbefalet brev til vedkommende vejejer denne at rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre og renholde vejene i overensstemmelse med reglerne i lovens kap. 7 samt de i medfør af lovens §§ 11, 12 og 13 af kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter,
som anført under pkt. 6.
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6.

Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser.
Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens §§ 11, 12 og 13, stk. 1 og 2:
Vedr. snerydning:
”§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde
færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald, (ifølge retspraksis i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 22.00). Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet
for sne.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har
grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.”
I henhold til lovens § 11, stk. 3, har kommunalbestyrelsen bestemt for så vidt
angår byer og bymæssig bebyggelser følgende:
•
•

at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald,
og
at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Til befæstede arealer hører også grusbelægninger.
Vedr. glatførebekæmpelse:
”§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat
føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign., (ifølge retspraksis i tidsrummet fra kl. 07.00 til
kl. 22.00).
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på
fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.”
I henhold til lovens § 12, stk. 3, har kommunalbestyrelsen bestemt for så vidt
angår byer og bymæssig bebyggelser følgende:
•
•
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Vedr. renholdelse:
”§ 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene,
nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets
frie løb.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har
grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.”
I henhold til lovens § 13, stk. 3,har kommunalbestyrelsen bestemt følgende:
•
•
•
•

7.

at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyggede områder, skal ske mindst en gang ugentlig og i øvrigt når det er
nødvendigt,
at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig
forurenende eller til fare for færdslen, og
at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede.
Ukrudt skal ikke kun fjernes i færdselskrævende omfang, men kan også
kræves fjernet af æstetiske grunde, når vejmyndigheden skønner det
påkrævet.

Generelle bestemmelser.
En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person af drage omsorg for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen
skal være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til vejbestyrelsen/kommunen. Vejbestyrelsen/kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes
opfyldelse (lovens § 14). Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter § 20 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til
trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed
for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten.
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende
lov, føres af kommunen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre
for den forsømmeliges regning (lovens § 16).
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For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne,
haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives
ved udpantning (lovens § 18).
Afgørelser, som er truffet i henhold til loven, eller forskrifter, udfærdiget med
hjemmel i loven, kan påklages efter reglerne i lov om bestyrelse af de offentlige veje, for så vidt angår offentlige veje og stier, og efter reglerne i lovgivningen om private fællesveje og stier, (lovens § 19).
Grundejernes overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser straffes med bøde.
Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan
der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

Dette regulativ med bilag er vedtaget af Horsens Byråd den 28. august 2007

Jan Trøjborg
borgmester
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/

Niels Aalund
kommunaldirektør

Horsens Kommune

Side 12

Regulativ
Bilag 1.
Fortegnelse over de offentlige veje og stier i Horsens Kommune, hvor snerydning ikke udføres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning.
•
•

Markvangen, fra Blirupvej til Serridslevgårdvej.
Højballevej, fra Tolstrupvej til Kirkevej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykel- og gangsti fra Sydvestvej til Ørnstrupvej.
Cykel og gangsti fra Fjordparken til Boller Slotsvej (Bollerstien).
Cykel- og gangsti fra Sølystvej til Husoddevej.
Cykel- og gangsti fra Husoddevej til Troldumhøjvej i Haldrup.
Cykel- og gangsti fra Troldumhøjvej i Haldrupvej til Søvangen i Søvind.
Cykel- og gangsti fra Horsens til Østbirk.
Cykel og gangsti fra Østbirk til Brædstrup.
Cykel- og gangsti fra Brædstrup til kommunegrænsen (mod Bryrup).
Cykel- og gangsti fra Østervang fra nr. 6 frem til Sorgenfri.
Cykel- og gangsti ved Nørrestrand.
Cykel og gangsti ved Vorsøvej til kommunegrænsen (mod Sondrup).
Cykel- og gangsti mellem Honorévej og Løvhøjsvej.
Cykel- og gangsti mellem Egebjergvej-Askeholm til Skanderborgvej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stier i Bakkesvingskvarteret.
Stier i Bygholm Park.
Peblingestien.
Stier i Lunden.
Stier i Beringsparken.
Stier i Strandparken.
Stier (grus) i Tornbjergskoven, Hovedgård.
Mergelstien i Søvind.
Sti mellem Humleballe og Røde Mølle banke i Søvind.
Stier (grus) i skovområder i Brædstrup by.
Stier ved Skovbakken og Clemens i Nim.
Sti mellem Tordenskjoldsgade og Kjeldsensgade.
Sti mellem Gl. Møllevej og Hjortevej.
Sti mellem Nansensvej og Rypevej.
Sti ved Trappevejen.
Sti mellem Brådhusvej og Vangevej.
Sti langs DSB, fra Lindvigsvej til Bjarkesgade.

•
•
•
•

Fortov på Marsalle, fra Thorsgårdsvej til Marsalle 24.
Fortov på Thorsvej, fra Torstedalle til Ringvejen.
Fortov på Sverigesvej, fra Sandøvej til DSB.
Fortov på Sportsvænget, langs Dagnæs Stadion.
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Regulativ
•
•

Fortov på Sognegårdsvej, langs Dagnæs Stadion.
Fortov på Ternevej, langs Dagnæs Stadion.

•
•
•

Fortov på Fælledvej, langs legeplads.
Fortov på Silkeborgvej i Lund langs Diget.
Fortov på Lovbyvej fra Campingplads til Holger Danskes Vej i nordsiden.

•
•
•
•

Del af Øvre, Endelave.
Strandvejen, Endelave (fra mejeriet til losseplads).
Del af Søndermølle, Endelave.
Del af Lynger, Endelave.

•

Trappe på begge sider af Vestergade ved jernbanen.
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Side 13

Horsens Kommune

Side 14

Regulativ
Bilag 2.
Fortegnelse over de offentlige vejstrækninger i Horsens kommune, hvor det pålægges
jernbaner at rydde fortov og sti for sne.
•

Vestlige fortov på Andreas Steenbergs Plads, udfor DSB´s bygninger.
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Side 15

Regulativ
Bilag 3.
Fortegnelse over de offentlige veje og stier i Horsens Kommune, hvor glatførebekæmpelse
ikke udføres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning.
•
•

Markvangen, fra Blirupvej til Serridslevgårdvej.
Højballevej, fra Tolstrupvej til Kirkevej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykel- og gangsti fra Sydvestvej til Ørnstrupvej.
Cykel- og gangsti fra Sølystvej til Husoddevej.
Cykel og gangsti fra Fjordparken til Boller Slotsvej (Bollerstien).
Cykel- og gangsti fra Husoddevej til Troldumhøjvej i Haldrup.
Cykel- og gangsti fra Troldumhøjvej i Haldrupvej til Søvangen i Søvind.
Cykel- og gangsti fra Horsens til Østbirk.
Cykel og gangsti fra Østbirk til Brædstrup.
Cykel- og gangsti fra Brædstrup til kommunegrænsen (mod Bryrup).
Cykel- og gangsti fra Østervang fra nr. 6 frem til Sorgenfri.
Cykel- og gangsti ved Nørrestrand.
Cykel og gangsti ved Vorsøvej til kommunegrænsen (mod Sondrup).
Cykel- og gangsti mellem Honorévej og Løvhøjsvej.
Cykel- og gangsti mellem Egebjergvej-Askeholm til Skanderborgvej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stier i Bakkesvingskvarteret.
Stier i Bygholm Park.
Peblingestien.
Stier i Lunden.
Stier i Beringsparken.
Stier i Strandparken.
Stier (grus) i Tornbjergskoven, Hovedgård.
Mergelstien i Søvind.
Stier (grus) i skovområder i Brædstrup by.
Stier ved Skovbakken og Clemens i Nim.
Sti mellem Tordenskjoldsgade og Kjeldsensgade.
Sti ved Trappevejen.
Sti mellem Gl. Møllevej og Hjortevej.
Sti mellem Nansensvej Rypevej.
Sti mellem Brådhusvej og Vangevej.

•
•
•
•

Del af Øvre, Endelave.
Strandvejen, Endelave (fra mejeriet til losseplads).
Del af Søndermølle, Endelave.
Del af Lynger, Endelave.

•

Trappe på begge sider af Vestergade ved jernbanen.
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Side 16

Regulativ
Bilag 4.
Fortegnelse over de offentlige vejstrækninger i Horsens Kommune, hvor det pålægges
jernbaner at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti.
•

Vestlige fortov på Andreas Steenbergs Plads, udfor DSB´s bygninger.
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Side 17

Regulativ
Bilag 5.
Fortegnelse over de byer og bymæssigt bebyggede områder af Horsens Kommune, hvor
det påhviler ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, at rydde
vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen
(stien) samt at renholde vejen (stien).
Byer defineres som områder, der ligger indenfor byzonen, jvf. . kommuneplanen.
Bymæssigt bebyggede områder defineres som områder indenfor landsbyafgrænsningen
jvf. kommuneplanen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brædstrup by
Bækkelund bydel
Dagnæs bydel
Gedved by
Hansted-Egebjerg by
Hatting by
Horsens by
Hovedgård by
Lund-Vinten by
Sejet by
Stensballe by
Søvind by
Torsted bydel
Torsvang bydel
Tyrsted bydel
Østbirk by

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addit
Assendrup-Vedslet
Eldrup-Møllebæk
Elling
Davding
Gammelstrup
Gangsted-Elbæk
Gantrup
Grumstrup
Grædstrup
Haldrup
Kattrup
Lundum
Neder Vrønding
Nim
Oens
Rådved

regulativ for vinter m m .doc

Horsens Kommune
Regulativ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sattrup
Serridslev
Slagballe
Sdr. Vissing
Såby
Træden
Tvingstrup
Tønning
Vestbirk
Voervadsbro
Yding
Ørridslev
Ørskov
Åes
Åstruplund
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Side 19

Regulativ
Bilag 6.
Fortegnelse over de private fællesveje og stier i Horsens Kommune, hvor kommunalbestyrelsen varetager snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af kørebaner.
•

Thorsvej ved Gantrup sneryddes, da det er en bus-vej.
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