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Trafikken går i stå, de ansatte melder afbud 
til arbejdet, bilerne sner inde i garagerne og 
på p-pladserne, og skolebørnene jubler over 
deres netop aflyste skolegang. Nej, det er 
ikke et scenarie vi tit oplever i Danmark, men 
vi bliver næsten altid taget på sengen, når 
snevejret for alvor rammer. Et par gange om 
året - sædvanligvis på de mest presserende 
tidspunkter - forvandler sneen og isen sig fra 
et hyggeligt fænomen til enhver virksomhed-
sejers og institutionsleders værste hoved-
pine, mareridt og fjende. 

Derfor bliver vi nødt til at spørge os selv, 
hvordan vi kan håndtere snevejret, så det 
forårsager mindst mulig skade og gene. No-
get, vi har specialiseret os i hos Snevagten 
A/S, og som vil blive grundigt uddybet i 
denne lille håndbog.

Introduktion1
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Mange husker nok vinteren 2010 for de ekstreme vejrforhold, 
der utvivlsomt gav mangt en virksomhedsejer grå hår på 
hovedet. På Bornholm fik man en rekordstor gennemsnitlig 
snedybde på ekstreme 145-150 cm - den største nogen-
sinde i dansk vejrhistorie. Samtidig var store dele af landet 
lammet af voldsomt snefald og regulære snestorme - i 
den nordlige del af Jylland havde man oven i købet kon-
stant snedække fra midten af december og resten af 
vinteren. Vinteren var så hård, at man kun kan opleve 
noget lignende ca. hvert tiende år i Nordvesteuropa, 
hvad angår kulde - mængden af sne er et kapitel for 
sig, selv i dansk og europæisk vejrhistorie. Ameri-
kanske data slår fast, at der går 20-50 år mellem, 
at vi oplever så meget sne i løbet af én vinter, 
og samme datasæt estimerer eksempelvis, 
at man ikke kommer til at opleve et lignende 
snevejr i Spanien de næste 500 år.

Spørgsmålet er naturligvis, om vi har ud-
stået århundredets snevinter? Eller om vi 
kan vente en ny allerede i år?   

Vinteren 2010 
- århundredets snevejr? 

HVAD ER 
SNE?
VEND
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Sne er iskrystaller, der kan optræde i mange 
forskellige former afhængig af fysiske forhold 
som temperatur, luftfugtighed, vind o.l. Iskrys-
taller er blot vanddamp, der udsættes for meget 
lave temperaturer, og derved omdannes til is. 
Når de rigtige forhold er til stede (ved en tem-
peratur under frysepunktet), kan iskrystallerne 
kittes sammen i forskellige kombinationer, så 
de bliver tunge nok til at falde ned som snefnug.  

HVAD ER 
SNE?
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Det foruroligende er, at man ikke kan forberede sig på de voldsomme vintre. 
Forskerne mener nemlig, at den danske vinter afhænger af det såkaldte NAO 
indeks, som beskriver cirkulationen i atmosfæren over Nordatlanten. 
Helt konkret måler NAO trykforskellen mellem Azorerne og Island. Man mener 
f. eks, at et kraftigt lavtryk ved Island og et tilsvarende kraftigt højtryk ved 
Azorerne om vinteren medfører, at luften blæser fra vest. Det giver et højt 
NAO index og en mild vinter i Danmark. Hvis styrken af hhv. lavtryk og højtryk 
svækkes, betyder det, at vestenvinden bliver mindre kraftig, så der kommer 
kold luft fra Øst ind over Danmark. Det giver et lavt NAO index og en kold vinter 
i Danmark. Den vilde vinter anno 2010 bød f. eks på det laveste NAO indeks, 
der nogensinde er målt i Danmark (siden ca. 1950).

Der er imidlertid rigtig mange parametre, der spiller ind på cirkulationen 
på den nordlige halvkugle. Derfor er det umuligt at forudsige en kold og snerig 
vinter med særlig stor præcision ret lang tid i forvejen. Og derfor vil de eks-
treme vintre, som den vi oplevede i 2010, næsten altid komme som en over-
raskelse (eller forskrækkelse om man vil).

 1 Introduktion

NAO-indeks bestem-
mer, om det bliver 
hård eller mild vinter
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Hvorfor få 
glatførebekæmpelse 

Sne- og isdække 
tegner sig for 
16 % af alle 
faldulykker på 
fortov 

De fleste betragter snerydningen og saltningen som De fleste 
betragter snerydningen og saltningen som en moralsk forplig-
telse over for sine medborgere. Men man er også juridisk 
forpligtet til at sørge for snerydning og saltning. 
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Tal fra Statens Institut for folkesundhed 
(se på næste side) viser, at sne- og is-
dække tegner sig for 16 % af alle faldulyk-
ker på fortov og 50 % af alle glatføreulyk-
ker. Det er typisk ældre mennesker over 
65 år, der pådrager sig de alvorligste 
skader og ender på skadestuen med 
knoglebrud, men også drenge i alderen 
10-14 år  tegner sig også for en hel del 
skadestuebesøg i vinterhalvåret. Langt de 
fleste af skaderne (ca. 20 %) er relateret 
til trafikuheld, hvoraf de fleste er 
eneulykker på cykel (jf. de unge drenge).  

Og selvom man naturligvis skal sørge for 
snerydning og saltning af sit gode hjerte, 
er der også økonomiske incitamenter for 
at tegne en fast aftale om snerydning 
med et professionelt firma. Der sker 
nemlig en del arbejdsulykker, ca. 4 % af 
alle ulykker som følge af sne- og isdække, 
hos særligt postbude, chauffører, hjem-
mehjælpere, avisbude, håndværkere m.fl., 
som færdes udendørs i det glatte føre. 
Og det kan være en dyr fornøjelse, hvis 
der skal betales erstatning for svie og 
smerte. 

1 Introduktion

Færre trafikulykker 
og personskader
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Ulykkestype
I USA, hvor traditionen for sagsanlæg 
og advokatarbejde stikker dybt, er den 
professionelle snerydning en fast in-
tegreret del af ethvert firmas budget. 
Den gennemsnitlige erstatning for en 
arbejdsskade som følge af fald pga. 
sne- og isdække, er nemlig 28.000 dollars 
svarende til omtrent 185.000 danske kro-
ner. Selvom sagsanlæggene i Danmark 
sjældent når sådanne proportioner, giver 
det ualmindelig dårligt arbejdsmiljø- og 
atmosfære på arbejdspladsen, hvis man 
som virksomhedsejer kompromitterer 
sine medarbejderes ve og vel ved at 
spare snerydningen væk. Grafen herunder 
illustrerer det årlige antal ulykker, der kan 
relateres til sne- og isdækket underlag.

1 Introduktion

Det årlige antal ulykker relateret til sne- og isdækket 
underlag, som har ført til skadestuekontakter, 
opgjort på forskellige typer af ulykker og 
befolkningsgrupper.

*Tallene er beregnet på basis af

http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20
for%20folkesundhed/Ugens%20tal/49_2010.aspx

Tabel

15



Snerydning 
er lovpligtig 

- også for private grundejere

Selvom snerydning og 
saltning naturligvis er en 
moralsk forpligtelse, er der 
også en række lovgivninger 
på området. F. eks siger 
vejloven, at:

1 Introduktion
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Enhver grundejer har pligt til at 
rydde for sne og gruse eller salte 
i tidsrummet mellem kl. 07 og 
22, hvis ejendommen ligger ud 
til en offentlig vej (om søndagen 
dog først kl. 08). Hvis man har 
ejendom på en privat vej eller 
sti, har man pligt til at rydde for 
sne og gruse eller salte på både 
kørebane, fortov og sti (regler 
varierer dog fra lokalområde til 
lokalområde)

Hvis en person glider og kom-
mer til skade, fordi der ikke har 
været ryddet ordentligt, for sne 
og is, kan der rejses erstatning-
skrav mod ejeren af grunden. 
Ofte er det nødvendigt med 
vidner til at bekræfte manglende 
snerydning.

Manglende vedligeholdelse kan 
straffes med bøde. Derudover 
kan kommunalbestyrelsen 
beslutte at udføre glatføre-
bekæmpelsen på den straffedes 
regning. 

Der gælder særregler for eksem-
pelvis biografer og restauranter, 
hvor der færdes mange menne-
sker efter kl. 22.00.

2

1

4

3
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Serviceaftaler 
hos 
Snevagten A/S

2

Efter ovenstående gennemgang burde 
det stå klart, at det er af afgørende 
betydning at sørge for snerydning og 
saltning af vejene. I dette kapitel kan du 
læse mere om, hvilke aftaler vi tilbyder 
hos Snevagten A/S.
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Inden for snerydning arbejder Snevagten A/S som udgangspunkt 
med to slags aftaler: pris-per-gang-aftaler og fastprisaftaler.

Der er fordele og ulemper ved begge typer aftaler. I dette 
kapitel vil vi gennemgå nogle overvejelser, man skal gøre sig, 
før man kaster sig ud i én af de to slags aftaler - både som 
kunde og som leverandør.

Vælg mellem 

eller betal-
ing-per-udrykning
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Dette er en aftale, der indgås 
mellem udbyder og kunde, hvor 
kunden bestiller en ydelse hos 
en udbyder mod et beløb, der er 
aftalt på forhånd. 

For at forstå, hvorfor denne type 
aftale kan være problematisk, er 
det nødvendigt at forstå, hvordan 
hhv. kunde og leverandør tænker. 
Derudover er det vigtigt at forstå, 
hvilke ønsker begge parter har 
til aftalen. Leverandør og kunde 
er nemlig i interessekonflikt, når 
de forhandler aftalen. Det er ikke 
noget særegent for snerydnings-
branchen - sådan forholder det 
sig med ALLE serviceydelser.

Interessekonflikten beror på, at 
leverandøren ønsker at levere 
så mange ydelser som muligt 
for at maksimere omsætningen. 
Kunden, derimod, ønsker at 
leverandøren klarer arbejdet med 

så få udrykninger som muligt for 
at minimere omkostningerne. Det 
er fuldstændig samme princip 
der gælder, når du hyrer tømrere 
og murere til et specifikt arbejde 
og får ondt i maven, hvis du ser 
dem tage en slurk kaffe eller 
holde pause. Hvert eneste minut, 
hvor de ikke arbejder, er dyrebart 
(bogstavelig talt). 

Du kan nok forestille dig, hvad 
der sker, når du spiller bolden 
over på leverandørens banehal-
vdel? Leverandøren vil da forsøge 
at levere sin ydelse så mange 
gange som muligt - måske endda 
flere gange end du reelt set har 
brug for - for at maksimere sin 
omsætning. Og netop dét er ofte 
en fare ved de løsere pris-per-
gang-aftaler, der typisk ikke har 
helt så klare rammer for, hvor-
dan og hvorledes ydelsen skal 
leveres.

Pris-per-
gang-aftale

20



FORDELE VS. 
ULEMPER?

VEND

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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Du har mulighed for at forhandle dig frem til en god aftale, hvis 
der er lav efterspørgsel på ydelsen

Opsummering af en
pris-per-gang aftale

1

fordelene

Du bestiller kun ydelsen, når du har brug for den

2

VS.fordelene ulemperne
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Der vil ikke være mulighed for tilbagebetaling af penge, fordi 
leverandøren ikke er bundet af en aftale

ulemperne

Ved ekstremt sn evejr vil leverandøren prioritere højestbydende 
eller store kunder - små kunder er bagerst i køen

Mulighederne for fleksibilitet i aftalen bliver formindsket ift. 
betalingsbetingelser og specifikke forhold omkring ydelsen; 
leverandøren siger måske nej til aftaler om snerydning uden 
saltning

1

2

3

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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Fastprisaftale hos 
Snevagten

En fastprisaftale er en aftale, der indgås 
mellem kunde og leverandør, hvor parterne 
bliver enige om en fast årlig pris på en 
ydelse, uanset om priserne på markedet 
ændrer sig.  Fastprisaftaler kender man 
mest inden for brancher, hvor prisen ofte 
er meget svingende, f. eks el-udbydere.

Fastprisaftalen er ikke altid billigere 
end pris-per-gang aftalen (det kan den 
være). Men den er fordelagtig for den 
budgetansvarlige, fordi udgiften går fra 
variabel til fast, og derfor giver en økono-
misk sikkerhed og tryghed. 

Du kan derfor betragte fastprisaftalen 
som en forsikring. Ligesom med alle 
andre typer forsikringer er fastprisaftalen 
derfor et spørgsmål om at holde udgiften 
til forsikring op imod de udgifter, man kan 
risikere at stå med, hvis uheldet er ude 
(hvis det bliver en streng vinter). 

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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Fastprisaftaler er  
udbredte i servicebranchen

Fastprisaftaler er ikke et unikt koncept for el- og snerydningsbranchen. Det 
bliver mere og mere udbredt inden for en lang række forskellige servicefag, 
f. eks. græsslåning.

Fastprisaftalen giver nemlig rigtig gode muligheder for at få en meget fast 
defineret aftale med klare målsætninger og få uklarheder. Det kunne f. eks 
udnyttes inden for græsslåning, hvor man kunne forestille sig, at kunde og le-
verandør indgår en aftale om, at græsset altid skal have en længde på mellem 
3 og 6 centimeter for et budget på x antal kroner (afhængig af areal mm.) om 
året/måneden/ugen.  

25
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Ingen mennesker ønsker at betale for en 
forsikring - men alligevel gør de det. Og 
hvorfor egentlig det? Hvad får folk til at 
smide tusindvis af kroner efter en kasko-
forsikring, der er 100 % frivillig? I alle de år 
vi kører skadesfrit, er kaskoen jo en stor og 
unødvendig udgift på budgettet. Alligevel 
beholder vi den af frygt for dén ene gang, 
hvor det måske går galt.

Det er egentlig ganske underligt, at folk 
har så lidt tiltro til deres egne (og måske 
andres) evner i trafikken. Forsikringer, der 
angår trafikken og motorkøretøjer o.l., 
indebærer en temmelig høj grad af au-
tonomitet, fordi man selv sidder bag rattet 
og kan gøre, som man finder bedst. Man 
kan køre langsommere, man kan kigge 17 
gange til højre og venstre, før man kører 
over vejen osv. 
Vejret er til gengæld 100 % uforudsigeligt 
og uden for vores kontrol (i hvert fald med 
nuværende teknologi). Meteorologerne 
kan ikke give et entydigt svar på, om det 
kommer til at sne om en uge, om vi får 
isvinter eller snestorm, eller om det bliver 

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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FORDELE VS. 
ULEMPER?

VEND

mild vinter. Derfor kan man undre sig over, 
at så relativt få virksomheder er villige til 
at lave en fastprisaftale med et sneryd-
ningsfirma. De fleste virksomhedsejere er 
måske ikke klar over helt præcis, hvor dyrt 
det rent faktisk kan være, hvis man ikke 
har en fastprisaftale i ekstremt snevejr. 
Eller måske tænker de, at risikoen for 
ekstremt snevejr er så lav, at det ikke kan 
betale sig.

Virksomhedsejere og privatpersoner har i 
hvert fald en tendens til at have lidt mere 
“is i maven”, når det kommer til at indgå 
aftaler om snerydning og saltning. Og det 
har mange fået at føle, når vejret er blevet 
ekstremt - men sådan er det altid, når man 
gambler: You win some, you lose some.

27



Fast pris giver tryghed i budgettet, og sikrer mod voldsomme 
prisudsving som følge af strengt vejr

Opsummering af en
fastprisaftale

1

fordelene
En ellers relativt lille kunde prioriteres som en stor kunde i 
perioder med megen sne, fordi leverandøren er forpligtet af 
bindende aftale

2

Højere kvalitet i arbejdet og mere miljøvenlig snerydning3

4
Klart defineret aftale giver få uklarheder, hvor det er nemt at 
afgøre eventuel misligholdelse med mulighed for 
tilbagebetaling/erstatning

5 Skræddersyet aftale med mulighed for stor fleksibilitet og 
handlefrihed ift. ydelser og betalingsbetingelser

28



ulemperne

Den relative omkostning er højere, hvis vinteren er mild1

VS.fordelene ulemperne

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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Ekstremt snevejr 
er højtid for 
fupfirmaer

Danskerne er ikke vant til at håndtere ekstremt snevejr. Måske er netop dét 
årsagen til, at de danske virksomheder “glemmer” at tænke på snerydning og 
saltning, før det er for sent. 

Mange har ganske enkelt et urealistisk syn på, hvor meget det koster at få 
klaret sin snerydning og saltning. Det gælder ikke kun privatforbrugere, men 
også større virksomheder og kommuner. Selvom 2010 hørte til ekstremerne, 
kunne Thisted kommune - for blot at nævne et eksempel - f. eks præstere at 
bruge langt over 30 millioner kr. på snerydning og saltning, set i forhold til et 
oprindeligt budget på 9 millioner kr. 
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At snerydnings-fupmagere har så let spil om vinteren (se tekstboks), er egent-
lig ganske pudsigt. De fleste stiller jo spørgsmålstegn ved eksempelvis rejser, 
der koster forsvindende lidt, og som lokker med store rabatter. På samme 
måde hæver de fleste øjenbrynene over elektronik til spotpriser, og ignorerer 
klogeligt spam-mails og push-reklamer. 

Det burde jo egentlig indikere, at vi har en veludviklet kritisk sans, når det 
kommer til at vurdere priser og tilbud, og når vi skal afgøre, hvorvidt noget er 
for godt til at være sandt. Ikke desto mindre oplever mange at blive snydt af 
snerydningsfirmaer, der lover snerydning til priser, som burde få alle alarmklok-
ker til at ringe. 

Fyn blev snydt af 
fup-snerydningsfirma 

Fupfirmaet Lokal Snerydning havde let spil i 2010, 
hvor pensionisterne på Fyn desperat havde brug 
for snerydning og saltning af fortovene. Under det 
klingende slogan “nu falder julesneen snart, og 
øv, hvor bliver det ikke rart, når jeg skal ud at feje” 
tilbød fupmagerne snerydning af fortovet i en hel 
sæson for blot 1600 kr. 

Derfor indgik virksomheden pensionistkortet.dk 
en aftale med Lokal Snerydning på vegne af en 
del af Fyns pensionister, men de måtte hurtigt 
sande, at tilbuddet var præcis, hvad det gav sig ud 
for: Nemlig for godt til at være sandt. Og virksom-
heden mistede 62.500 kr. uden at få ryddet så 
meget som én meter sne. 

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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Altid 
pris- og saltgaranti 
hos Snevagten A/S
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Overskrifterne i alle landets medier brølede op med overskrifter som “Saltkrise 
i København”, “Vejdirektoratet er løbet tør for salt”, “Ikke salt nok” m.fl. i 2010, 
hvor Danmark blev lammet af voldsomt snefald (se introduktion).

Den manglende forudseenhed betød, at priserne på det hvide guld hurtigt 
strøg i vejret og overalt måtte private og kommuner gribe dybt i lommerne for 
at få klaret den lovpligtige snerydning.

Grus og andre alternativer til saltning, som slet ikke har den samme effek-
tivitet, blev i stedet taget i brug. Selvom disse alternativer i mange tilfælde 
kan være at foretrække, f. eks fordi de er mere skånsomme overfor miljø og 
omgivelser, er de væsentlig dyrere. Det skyldes bl.a., at grus skal strøs langt 
oftere, hvilket betyder flere udrykninger og dermed dyrere priser, højere brænd-
stofforbrug osv. 

Hos Snevagten kan vi imidlertid garantere fast pris på salt hele sæsonen. Vi 
har aldrig oplevet, at vores saltlager slipper op, da vi sørger for at indkøbe 
mere end alle andre i branchen, og da vi desuden har en leverandør, der garan-
terer levering uanset hvad. Derfor slipper du altid for ubehagelige ekstrareg-
ninger, når du gør forretninger med os.

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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Snerydning er et utaknemmeligt arbejde, fordi det er en ydelse, som de fleste 
virksomhedsejere helst ville være foruden. Derudover er snerydning et kontinu-
erligt arbejde over vinteren, og derfor er det svært at afgøre, hvornår arbejdet 
er færdigt, og hvornår det er udført godt nok (hvis sneen fyger, kan man jo 
starte forfra få timer efter igen).

Af ovennævnte grunde ender snerydning derfor tit og ofte med at være en 
tillidssag mellem kunde og leverandør. Kunden bliver ganske enkelt nødt til 
at stole på, at leverandøren har udført sit arbejde i overensstemmelse med 

Vi dokumenterer 
alt udført arbejde
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aftalen. Det samme problem ses i rengøringsbranchen, hvor det kan være 
svært at dokumentere, hvorvidt rengøringsfirmaet har fået fjernet de skadelige 
bakterier eller ej.

Det siger næsten sig selv, at det ikke er en holdbar løsning. Man kan næsten 
ikke undgå konfrontationer og beskyldninger om kontraktbrud, hvis der ikke 
foreligger en eller anden form for dokumentation for det udførte arbejde.

En tillids-
sag mellem 
kunde og 
leverandør

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
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Dokumentation vha. 
SkyHost 
GPS-system

GPS- og styresystemer, der opsamler information om det 
ryddede areal og mængden af forbrugt salt, kan bruges som 
dokumentation for udført arbejde. Det fungerer ved at data, 
såsom dato, klokkeslæt, gps-koordinater og saltforbrug for 
snerydningen, bliver sendt til kunden efter udført arbejde. 

Hos Snevagten bruger vi eksempelvis et GPS-system fra det 
danske firma SkyHost, som opererer vha. geotagging. 
Systemet indsamler beviser for, at vi har været på det givne 
sted på det angivne tidspunkt. Det sker vha. billeder og 
markering til registreringen, der viser det udførte arbejde. 
Systemet kan faktisk også bruges som opslagsværk, hvor-
for vi kan søge på informationer vedr. tidligere registreringer 
og således tage hånd om uklarheder, hvis en kunde fra en 
tidligere opgave stiller spørgsmål ved tilstedeværelse og 
udførelse.

Denne form for dokumentation med GPS- og styresystemer 
tjener dog også andre formål end at dokumentere arbejdet 
overfor kunden. Det bevirker nemlig også, at snerydningen 
og saltningen foregår på den mest økonomiske og miljøven-
lige måde. Chaufføren bag sneploven har nemlig adgang til 
de uddybende data om snerydningen, og oplæres grundigt i 
at aflæse og udnytte informationen. 

2 Serviceaftaler hos Snevagten A
/S
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Hvad er geotagging?
Geotagging er en metode til at markere, hvor i 
verden man befinder sig vha. GPS. Metoden har 
bl.a. den store fordel, at informationen ikke kan 
manipuleres, fordi man er nødt til at stå der, hvor 
registreringen skal referere til. 

Derfor har kunden stor sikkerhed for integriteten 
af de målte data.

Mulighed for optimal styring og kommunikation fra hovedkvart-
eret, f. eks ved farligt vejr, risiko for ejendomsskader etc.

1

2

3

Fordelene ved GPS-styring kan f. eks være: 

Bedre og mere effektiv saltning til gavn for miljøet 
og økonomien

Forbedret ruteplanlægning, så sneploven ikke bruger unødig 
brændstof og udsættes for unødig slid
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Metoder til 
snerydning og 
saltning

3

Glatførebekæmpelse er mere end bare 
at fatte sneskovlen og sprede lidt salt. 
Der findes mange forskellige midler, 
metoder og procedurer, man kan tage 
i brug, og det er oftest en kombination 
af disse, der giver den mest effektive 
glatførebekæmpelse. 

Det er naturligvis en lang række forskel-
lige forhold, f. eks geografiske, økon-
omiske og miljømæssige, der dikterer, 
hvilken type glatførebekæmpelse der er 
mest fordelagtig i den enkelte situation. 
I dette kapitel forsøger vi at give et 
overblik over de forskellige tilrådighed-
stående metoder til effektiv glatføre-
bekæmpelse.
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Grus og salt er de oftest benyttede midler til 
glatførebekæmpelse, men ny viden og 
teknologi har resulteret i produkter, som 
både er mere effektive og miljøvenlige.  

Kemiske 
metoder

HVOR MANGE 
METODER KENDER 

DU?
VEND
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Saltskader kommer til udtryk i form af gule og visne blade, døde knopper og 
planter, træer med grim vækst og få blade, senere blomstringstid og tidligere 
løvfald. Hvis du har din bil stående i rabatten, vil der desuden være forhøjet 
risiko for hurtigere rustdannelse.

Saltskader

Vejsalt er det mest udbredte kemiske middel til glatførebekæmpelse, og 
spredes i vid udstrækning på vejene om vinteren. Det sker på trods af 
nogle ret alvorlige miljømæssige konsekvenser ved brugen af salt (se 
faktaboks). 

Vejsaltet virker på den måde, at natriumkloriden opløses og 
lægger sig på vejens overflade som en saltlage. Hvor 
rent vand fryser til is ved 0 grader, fryser saltlage 
først ved minus 6-8 grader. Man kan oven i købet 
opløse vejsaltet i vand, så det først fryser ved minus 
15 grader (det er bl.a. derfor, at det salte vand i havene 
godt kan være langt under frysepunktet uden at blive til 
is). Langt de fleste kommuner i Danmark laver en salt-
lage med vand i forholdet 1:4, da man på den måde 
kan spare op mod 40 % salt. 

Salt
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Det kan være svært at undgå saltskaderne som privatforbruger, selvom man 
ikke selv bruger vejsalt til fortovet. Ifølge tal fra forskningscentret Skov og 
Landskab spredes der nemlig i gennemsnit ca. 1-2 kilo salt pr. m2 vej, skriver 
Boligejernes Videnscenter, og en tredjedel af salten bliver kørt ud i rabatten 
efter kort tid. Man kan dog beskytte planterne i haven ved at lægge 
saltskærme eller halmmåtter ud omkring planter og træer.

3 M
etoder til snerydning og saltning
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Fordele 
ved salt

Salts primære fordel er ganske enkelt, at det er langt billigere at 
sprede end andre tømidler.

Det er desuden et hurtigt og effektivt middel til at smelte isen, 
så længe det ikke bliver alt for koldt. Ved minus 2 grader kan ét 
gram salt eksempelvis smelte 28,6 gram is, mens det smelter 
11,3 gram is ved minus 5 grader.

Derudover opløses salt helt i sneen, hvorfor der ikke er fare for, 
at det stopper kloakkerne som eksempelvis grus og 
lecaskaller.

1

2

3
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Salt er miljøskadeligt, da det forurener grundvandet og er 
giftigt for træer og planter i vejkanten. Det skyldes bl.a., at 
vejsalt (natriumklorid) består af klorid, som ødelægger plan-
ternes stofskifte ved at udtørre cellerne, samt natrium, der 
ødelægger jorden ved at fortrænge vigtige næringsstoffer. De 
største skader sker, når saltet siver ned i jorden pga. regn og 
derefter optages gennem plantens rødder.

1

2

Ulemper 
ved salt

Salt er desuden hård kost for hunde og katte, da det tørrer 
huden ud under deres poter. Det kan desuden få metal på biler, 
cykler og havehegn til at ruste, og kan give huller i vejene og 
ødelægge belægninger.

3 M
etoder til snerydning og saltning
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Både magnesium- og calciumklorid har desuden de udtalte for-
dele, at de er hygroskobiske, hvilket vil sige, at de suger vandet. 
Det er naturligvis en stor fordel, når man snakker snerydning.

Calciumklorid og 
magnesiumklorid 

1

fordele

Calciumklorid er mere miljøvenligt end almindelig vejsalt, fordi 
calcium er et næringsstof, som planterne bruger til at opbygge 
deres cellevægge (det er til gengæld op til 9 gange så dyrt)  

2
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ulemper
Bemærk at vi i ovennævnte skriver, at calciumklorid er mere 
miljøvenligt end vejsalt. Det er bestemt ikke ensbetydende med, 
at det er miljøneutralt. Produktet indeholder nemlig stadig det 
giftige klorid der ødelægger planters stofskifte.

1

Derudover er calcium- og magnesiumklorid hårdere ved biler 
og veje, da de reagerer langt hurtigere end vejsalt og derfor hur-
tigere får bilerne til at ruste. Dertil kommer den langt højere pris.

Calcium- og magnesiumklorid er i familie med hinanden, og gode alternativer 
til det almindelige vejsalt. Begge produkter er f. eks væsentlig mere virksom-
me end almindelig vejsalt, hvis det bliver koldere end -5 grader. 

2

3 M
etoder til snerydning og saltning

45



CMA og
kaliumformiat
- de miljøvenlige alternativer

fordele

Man kan oven i købet finde enkelte tømidler med CMA og 
kaliumformiat der er så miljøvenlige, at de har fået det danske 
svanemærke.

1

Der er mange fordele ved CMA og kaliumformiat, men den 
primære fordel er naturligvis, at de er meget miljøvenlige alter-
nativer til vejsalt, da de ikke skader naturen eller grundvandet. 
Derudover giver de ikke rust eller lignende skader på biler, asfalt 
eller anden belægning, og hunde og katte undgår udtørret hud 
under poterne. 

2
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ulemper
Den primære ulempe ved brugen af CMA og kaliumformiat er 
prisen og det faktum, at det er relativt svært at opdrive for privat-
forbrugere, fordi det skal bestilles hos forhandlerne.

Københavns kommune har dog en formodning om, at 
kaliumformiat kan give besparelser i det samlede regnskab, og 
måske endda vise sig udgiftsneutralt, fordi man sparer penge 
på saltværn rundt om nærliggende beplantning. Det udtalte 
fagansvarlig for vintertjenesten i Københavns kommune, Kim 
Sørensen, i et interview til Ingeniøren. 

1

CMA er en forkortelse for Calcium Magnesium Acetat. Det er et kemisk pro-
dukt, som fremstilles af hvedekorn og omdannes til eddikesyre (acetat) vha. 
gæring. Derudover neutraliseres det med kalk (calcium). CMA har den den 
udtalte fordel, at kalk og magnesium er naturlige næringsstoffer i jorden, 
mens eddikesyre nedbrydes let i naturen. Derfor er det meget miljøvenligt 
sammenlignet med vejsalt uden at være mindre effektivt.   

Kaliumformiat er en ny type vejsalt, som virker ved at lave revner i isen og 
smelte den nedefra, så man undgår, at vandet lægger sig i overfladen. Det gør 
det ekstremt velegnet til islag, og det er f. eks netop taget i anvendelse ved 
afisning af storebæltsbroen og i Kastrup lufthavn. 

3 M
etoder til snerydning og saltning
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Urea og kalksalpeter

fordele

1

Urea er mere miljøvenligt end almindelig vejsalt, fordi 
planterne ikke tager direkte skade af produktet. Derudover 
betyder fraværet af klorid, at biler og andre metalbelægninger 
ikke tager skade. Det gør produktet meget velegnet til sarte 
konstruktioner som eksempelvis broer og fliser
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ulemper
Urea er måske nok ikke direkte skadeligt for planterne, men det 
tilfører nærmiljøet en stor mængde kvælstof og næringssalte, 
hvilket kan fremme ukrudtsvækst og være til ret stor skade for 
nærliggende hække og bede - i hvert fald hvis det ophobes i 
større mængder. Derudover er det væsentlig mindre effektivt 
end almindelig vejsalt (men til gengæld dyrere), fordi det kun er 
virksomt ved temperaturer lige under frysepunktet

1

Du har måske hørt om urea i en anden forbindelse - det bruges nemlig ofte 
som gødning i landbruget, da det indeholder ikke mindre end 46 % kvælstof. 
Produktet kan imidlertid også bruges til glatførebekæmpelse. 

Urea kaldes populært for urinstof, da det er et affaldsprodukt, der udskilles 
i dyrenes urin. I dag fremstilles det dog syntetisk og bruges som regel på 
gågader, fordi det ikke har lige så skadelige virkninger på belægninger som 
vejsalt. 
Et godt alternativ til Urea er kalksalpeter, som har stort set de samme 
tøegenskaber. Dog indeholder det væsentlig mindre kvælstof (15 %), og er 
desuden billigere. Til gengæld er det et syntetisk produkt, der fremstilles af 
salpetersyre og kalk, og derfor kan det nemt medføre næringsmangel i jorden. 

3 M
etoder til snerydning og saltning
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Brug af grus, 
lecaskaller 
o.l.
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Grus er små sten der er blandet med sand og jord, og er et af de 
mest anvendte midler til glatførebekæmpelse, fordi det ikke giver 
nogen af de miljømæssige problemer, som man oplever med 
vejsalt. Grusen smelter eller opløser ikke isen som andre tømidler, 
men virker ved at lægge sig som et skridsikkert lag over isen, så 
der skabes friktion.

Hvis man benytter grus for at beskytte sin have og træer mod 
det giftige salt, skal man være opmærksom på, at producenterne 
ofte blander gruset med med vejsalt for at få det til at virke mere 
effektivt - tjek derfor varedeklarationen grundigt.  

Lecaskaller er små sorte kugler med en karakteristisk 
knasende lyd. De kan af og til ses på perroner, da de bruges af 
Banedanmark. De virker ved at skabe et lag af små sten, som 
man kan stå fast på. De er lettere end vand og flyder derfor 
ovenpå, når isen smelter. 

3 M
etoder til snerydning og saltning
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Den store fordel ved lecaskaller er, at de lavet af stampet lerjord 
og derfor bare kan fejes ind under blomsterbedet om foråret 
uden at gøre skade på hverken hundepoter, biler, cykler, 
belægning eller miljø. Den karakteristiske knasende lyd gør 
desuden fodgængeren opmærksom på, at det er glat, hvilket kan 
give en værdifuld tryghedsfornemmelse.

1
Den store fordel ved grus er, at det ikke giver nogle 
miljømæssige problemer. Derudover er det et billigt alternativ, 
som ikke giver hverken rustskader eller ømme hundepoter. 

2

Fordele ved 
grus, lecaskaller o.l.
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Problemet med grus og lecaskaller er, at de temmelig hurtigt 
bliver kørt af vejene af enten regnvand, vind eller biler. Det gør 
dem ret uanvendelige på eksempelvis store, rimglatte veje, hvor 
det ofte ikke tager mere end 100 biler at køre dem af vejen. De 
giver desuden et stort oprydningsarbejde efterfølgende, og kan i 
større mængder give problemer med tilstopning af eksempelvis 
kloakkerne.

1

Selv om gruset ikke i sig selv er miljøskadeligt, er 
grusgravningen mange steder dybt problematisk. Gruset virker 
nemlig som et naturligt filter, der renser regnvandet for 
urenheder, når det synker ned til grundvandet. Det er den 
primære årsag til, at man ikke kan miljømærke grus.
I Norge har man imidlertid fundet en nogenlunde acceptabel 
løsning på det problem, at grus hurtigt køres af vejene. Ved at 
opvarme gruset sikrer man nemlig, at det smelter ned i sneen, 
men flyder ovenpå den hinde af vand der ligger under. Det bety-
der, at gruset sidder fast under sneen, når vandet fryser igen, så 
der skabes en mere konstant og langtidsholdbar friktion.

2

Ulemper ved
grus, lecaskaller o.l.

3 M
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Mekanisk 
snerydning
Når det sner vildt og voldsomt, som det f. eks var tilfældet tilbage i 2010, er 
den mekaniske snerydning det eneste, der duer til at fjerne de store mængder 
sne fra veje og parkeringspladser.

Der er en række forskelligt materiel, der kan tages i brug, når vejene skal 
ryddes. Herunder giver vi et udpluk af de mest relevante.
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Sneplov

3 M
etoder til snerydning og saltning
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En større sneplov er typisk monteret på en traktor e.l. og er ideel 
til større parkeringspladser og veje, der skal ryddes for sne i en 
fart.

Typisk vælger man mellem 3 typer af skær til ploven, så det 
passer til enhver situation: 

1

2

3

Sideploven anvendes til almindelig snerydning af 
store veje og parkeringspladser. Dens store fordel 
er et meget bredt areal, som gør den i stand til at 
rydde store mængder sne af vejen.

Sneplove kan også have en saltspreder (eller aggregat til andet 
tømiddel) monteret. 

 V-ploven anvendes til snerydning af større arealer 
og pladser, hvor man ønsker sneen opsamlet og 
fjernet efterfølgende.

Spidsploven anvendes til veje, der er lukkede og 
ufremkommelige som følge af voldsomt snefald.
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Fejemaskiner og 
sneslynger

Fejemaskinen er god til større fortovsarealer og indkørsler, og kan både feje og 
salte. Ved mindre områder, f. eks trappetrin o.l., er det dog stadig nødvendigt 
at fjerne sneen med håndkraft med en sneskovl. Fejemaskinen fås i alle 
størrelser og bruges derfor både af private og professionelle 
snerydningsvirksomheder. 

Sneslyngeren er god til at fjerne sneen fra eksempelvis gangstier o.l., da den 
typisk er smallere end fejemaskinen (fås dog i alle størrelser). Den elektriske 
sneslynger virker ved at kaste sneen ud til siden.
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Termisk 
snerydning
Termisk snerydning og belægningsopvarmning er det helt nye inden for 
snerydning og anti-icing strategier. 

Interessen for den termiske snerydning er voksende pga. de stigende 
bekymringer over de miljømæssige konsekvenser af den kemiske 
glatførebekæmpelse og dens skadelige virkninger på veje og andre 
belægninger, biler og cykler m.fl.

Metoderne omfatter eksempelvis elektrisk snesmeltning med heat-tracing 
kabler, geotermiske varmepumper, infrarød opvarmning, mikrobølge- og radiof-
rekvens kraft og ikke mindst sol- og vindkraft. Herunder gennemgår vi nogle af 
de nyeste initiativer, som måske inden længe kan ses på det danske marked.
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Princippet er sådan set relativt enkelt: Man lægger varmekabler ud under 
overfladen på arealet, som smelter sneen og isen, når den lægger sig på 
jorden. Der går sandsynligvis endnu nogle år, før man ser varmekabler blandt 
privatforbrugerne rundt omkring i Danmark, men visse steder i Japan har man 
lagt varmekabler ud under veje og fortove med stor succes.

I modsætning til hvad man måske skulle tro, er det en relativt billig form for 
glatførebekæmpelse, når den først er integreret i underlaget. De mest moderne 
varmekabler har nemlig forskellige sensorer med et kombineret følermodul, 
som måler jordtemperatur, fugt og omgivelsestemperatur. Derved aktiveres 
varmekablerne kun, når der er sne og is til stede og ikke bare, når tempera-
turen falder til under frysepunktet. Det reducerer energiforbruget markant.

Elektrisk 
snesmeltning

3 M
etoder til snerydning og saltning
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Geotermisk energi er energi, der hentes i under-
grunden ved eksempelvis at pumpe varmt vand op 
via store geotermiske anlæg. 
Man har allerede lavet forsøg med at bruge geo-
termisk energi til at erstatte traditionel snerydning 
på cykelstier i Holland. Det er tanken, at man 
skal opvarme cykelstier ved at opsamle varme 
i jorden over sommermånederne, som derefter 
“gives tilbage” til cykelstiernes overflader om 
vinteren vha. en række komplicerede pumpe- og 
udtrækningssystemer.

Geotermiske pumper

Virksomheden bag 
forsøget, Tauw, håber 
derved at kunne skabe et 
mere energieffektivt og mil-
jøvenligt alternativ til den 
traditionelle snerydning og 
saltning.
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Infrarød varme er ikke noget nyt fænomen - det 
har nemlig eksisteret ligeså længe som solen. Det 
er imidlertid først i løbet af de seneste år, at man 
har fået øjnene op for potentialet ved den infrarøde 
varme til afsmeltning af is og sne. 

Problemet med konventionel varme er, at det fun-
gerer ved at lave en cirkulation af luften, der får den 
kolde luft til at stige til vejrs, hvorved den opvar-
mes, når den passerer varmekilden. Den infrarøde 
varme opvarmer ikke luften, men rammer derimod 
genstande direkte, f.eks. mennesker, gulve og 
lofter - eller sne og is. Infrarøde stråler har allerede 
været brugt til afisning af broer og fly i en årrække, 
men man har også lavet forsøg med at montere 
store infrarøde varmelamper på lastbiler o.l. 

Mikrobølger kender du fra din mikrobølgeovn. 
Mikrobølgerne fungerer ved at sætte vandmoleky-
lerne i svingninger, så de bevæger sig hurtigt og 
gnider sig op ad hinanden med stor hastighed, 
hvilket skaber varme. Samme princip kan måske 
overføres til snerydning, hvis man monterer 
kanoner, der affyrer mikrobølger mod sne og is. 

Infrarød varme og 
mikrobølger til 
glatførebekæmpelse

3 M
etoder til snerydning og saltning
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... 24 millioner 
kroner at lægge 
1,6 kilometer 
soldreven glasvej
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Glasveje med installerede solceller bliver måske frem-
tiden. I hvert fald har en amerikansk elektronikingeniør, 
Scot Brusaw, vakt interesse hos de amerikanske myn-
digheder og verden over med sit forslag om en asfaltfri 
“solvej” af glas. 

Tanken bag projektet, der har fået 550.000 kr til 
videreudvikling af det amerikanske vejdirektorat, er, 
at solcellerne får vejen til at opføre sig som en stor 
soldrevet generator. Generatoren skal levere strøm til de 
varmelegemer/varmekabler, der holder sne og frost væk. I 
første omgang skal projektet prøves af på en række 
udvalgte parkeringspladser i USA. 

Is- og snesmeltning er dog kun begyndelsen, hvis 
man spørger Scott Brusaw, skriver CNN. Ifølge ham kan 
teknologien nemlig også bruges til opladning af elbiler 
og til at holde lyssignaler, vejskilte o.l. kørende. Ifølge 
beregningerne vil det koste i omegnen af 24 millioner 
kroner at lægge 1,6 kilometer soldreven glasvej.

Solpaneler 
i vejene

3 M
etoder til snerydning og saltning
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Glatførebekæmpelse kan foretages vha. kemisk 
snerydning, mekanisk snerydning og termisk sneryd-
ning. Det er som regel en kombination af de to først-
nævnte, der udgør den danske glatførebekæmpelse, 
mens den termiske glatførebekæmpelse har et stort 
potentiale ift. miljøvenlighed og trafiksikkerhed, og 
muligvis kommer til at blive en integreret del af den 
danske glatføremodel i fremtiden. 

Salt er det suverænt mest udbredte tømiddel til 
glatførebekæmpelse, selvom det har store skade-
virkninger på miljø og planteliv. Der findes gode 
og miljøvenlige alternativer til salt, f.eks. CMA og 
kaliumformiat, men de er markant dyrere, og derfor er 
det typisk forbrugeren selv, der skal tage initiativ, hvis 
glatførebekæmpelsen ønskes udført med et mere 
miljøvenligt tømiddel. 
Man kan også bruge miljøneutrale midler, som grus 
og lecaskaller, men disse er mindre effektive, da de 
ikke smelter isen og hurtigt bliver skyllet/kørt væk.

Konklusion på 
afsnittet om 
snerydning og 
saltning
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Operationelle 
overvejelser

4

Den gode og professionelle snerydning 
tager udgangspunkt i geografiske, 
økonomiske og miljømæssige forhold, 
som tilsammen danner basis for den 
mest effektive, billigste og mest mil-
jøvenlige glatførebekæmpelse. 

Formålet med dette kapitel er at give et 
indblik i, hvordan nogle af ovenstående 
overvejelser kan have indflydelse på 
glatførebekæmpelsen.  
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Danmark har et relativt mildt klima ift. andre lande på samme bred-
degrader som eksempelvis dele af Rusland og Alaska. Det skyldes 
landets beliggenhed tæt ved større havområder og i vestenvinds-
bæltet. Sammen med de andre nordeuropæiske lande nyder 
Danmark nemlig godt af Golfstrømmens varme vand, der 
giver relativt milde vintre (uden golfstrømmen ville Dan-
mark have et klima der svarer til det sydlige Alaska). 

Det er bl.a. sådan viden om den geografiske 
placering der danner grundlag for le-
verandørens indkøb af salt mm. 
forud for vinteren.

Forudsigelser og 
prognoser om 
vejret

Det gennemsnit-
lige antal 
frostdøgn er 53

Den gennemsnit-
lige mængde 
nedbør er 66 mm

Middeltempera-
turen for den 
danske vinter er 
1,6 grader
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Fremtiden byder 
på mere ekstreme 
vejrforhold

Meget tyder på, at glatførebekæmpelsen kommer til at ændre sig med klima-
forandringerne i fremtiden. Det kommer bl.a. til at have indflydelse på, hvordan 
vi bekæmper glatføre ift., hvor meget salt/tømidler der skal indkøbes forud for 
sæsonen, hvilke midler og metoder der skal tages i brug osv.  

DMI har lavet prognoser for de næste 100 års dansk vejr, som indikerer, at 
klimaændringerne i Danmark kommer til at følge de globale ændringer. Det 
betyder bl.a., at gennemsnitstemperaturen kommer til at stige i Danmark, men 
det betyder også, at vejret kommer til at blive mere ekstremt, f. eks ift. ned-
børsmængder og -intensitet.

4 O
perationelle overvejelser
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Der kommer nemlig til at ske dét, at den globale opvarmning fører til en 
forøgelse af atmosfærens indhold af vanddamp. Og det kan altså direkte 
oversættes med mere nedbør i fremtiden. 
DMI’s klimamodeller forudsiger derfor et markant ændret nedbørsmønster 
med væsentlig mere nedbør om vinteren (og til gengæld mindre om som-
meren) frem mod år 2100. Det illustrerer grafen herunder.

Disse prognoser for fremtidens vejr er guld værd for den professionelle 
leverandør af snerydning. Hvis prognoserne holder stik, vil de mere ekstreme 
vejrforhold nemlig betyde, at risikoen for mere sne og glatte veje i fremtiden 
(på trods af den globale opvarmning) er stigende.

Derfor kan leverandørerne måske med fordel investere i mere miljørigtige 
maskiner og/eller sponsorere forsøg og tests med nye snerydnings- og 
afisningsmetoder. Det ville have stor betydning for miljøet og stor markeds-
føringsværdi for virksomheden.

DMI’s 
klimamodeller 
forudsiger 
væsentlig mere 
nedbør om 
vinteren
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perationelle overvejelser

Al glatførebekæmpelse (kommunal 
såvel som privat) tager udgangspunkt 
i den danske glatføremodel. Modellen 
er udarbejdet og opdateres løbende 
af DMI, og er blandt verdens absolut 
bedste. 

Formålet med glatføremodellen er 
naturligvis at måle risikoen for glat-
føre, så der kan udsendes advarsler til 
bilisterne i god tid. Derudover bruges 
glatføremodellen til at salte præventivt, 
hvis modellen eksempelvis afslører stor 
risiko for dannelse af glatføre i løbet af 
natten.

Den danske 
glatføremodel

73



Kontinuerlige målinger 
afslører glatføre

Glatføremodellen tager bl.a. udgangspunkt i de 
tidligere nævnte modelberegninger med prognoser 
og forudsigelser. 
Derudover anvendes målinger med en række tekni-
ske installationer, der er opstillet på 400 særligt 
udvalgte lokaliteter i Danmark. Disse installationer 
måler en række faktorer som f.eks. vejens tempera-
tur, om den er våd eller tør, saltmængde osv., og op-
dateres ca. hvert femte minut. Foruden målingerne 
på vejbanen måles også lufttemperatur, 
luftfugtighed, vindstyrke, nedbørsintensitet, sky-
dække o.l. relevante meteorologiske parametre. 
Glatføremodellen fodres med alle disse informa-
tioner gennem hele vinteren, døgnet rundt, og 
opdateres ca. én gang i timen, da ændringer i vejret, 
f. eks opklaring, snebyger eller andre lokale forhold, 
hurtigt kan skabe en farlig glatføresituation.  
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Prognoserne forbedres også fra år til år med nye 
tiltag og analysemetoder, så de mere præcist kan 
forudsige lokale forhold og dermed hjælpe le-
verandørerne af snerydning og saltning med at 
dosere saltmængden efter forholdene. Sidstnævnte 
er en stor økonomisk gevinst for leverandøren og 
har desuden den åbenlyse fordel, at den skåner 
miljøet for unødig saltpåvirkning.

4 O
perationelle overvejelser
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Levende billeder og 
360º fotos optimerer 
skyggeopmålinger

En af de helt store udfordringer for glatføre-
modellen har hidtil været, at lokale vejrforhold 
og naturlige variationer i landskabet har givet 
store forskelle i temperatur og 
luftfugtighed, som modellen ikke har 
taget højde for i sine standardmodeller og 
målinger. Det kunne f.eks. være i form af lokalt 
opstået rimtåge eller snebyger. 

For at komme problemet til livs er DMI derfor 
begyndt at fodre modellen med 
levende billeder som supplement til de øvrige 
informationer. De levende billeder kommer fra 
webcams, der er installeret på en række vejrsta-
tioner rundt omkring i landet. Disse 
billeder giver mulighed for at se de lokale vejr-
forhold i realtid - og kan oven i købet ses af alle, 
der ønsker det, på hjemmesiden vintertrafik.
dk. En af de nyeste forbedringer fra DMI er 360 
grader fotos, der gør det muligt at lave meget 
præcise skyggeopmålinger ved stationerne. 
Det kan være med til at forbedre prognosen for 
vejtemperaturen på udvalgte steder og dermed 
optimere glatførebekæmpelsen (se faktaboks).
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Skyggeforhold 
har stor 
betydning for 
glatførerisiko

Skyggeopmålinger bruges til at 
beregne, hvor meget energi solen 
afsætter i vejbanen. Det sker med 
udgangspunkt i billeder i realtid 
og modelberegninger af solens 
retning og højde. 

Skyggeforholdene er helt afgøren-
de for glatføremodellen, fordi 
de har afgørende betydning for 
vejtemperaturen. Det er f.eks. ikke 
usædvanligt, at vejtemperaturen 
en dag i februar kan nå 20 grader, 
hvis den bliver opvarmet af solen, 
mens vejtemperaturen få meter 
væk kan være under frysepunktet, 
hvis vejstykket ligger i skygge. 

Samtidig har skyggeforhold også 
en stor påvirkning på vejtempera-
turen om natten. Mere skygge 
betyder nemlig reduceret 
varmestråling, og derfor falder 
temperaturen langsommere.  

1

2

3

4 O
perationelle overvejelser
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Der er meget stor forskel på snerydning de 
nordiske lande imellem. I Norge rydder man 
f.eks. slet ikke sne med skovle. Det fortæller 
direktør for en af Danmarks største leverandører 
af snerydningsmaskiner, Benny Svenningsen, i et 
interview, foretaget af Snevagten: 

“I Norge køber privatforbrugeren typisk en 
sneslynge, og udlægger skærver (småsten) og 
sand i stedet for at rydde sne med en skovl”, 
fortæller Svenningsen. “Man køber også tit store 
og mere kraftige maskiner pga. de ofte mere 
ekstreme vejrforhold. Dvs. traktorer med 90 og 
150 hk i stedet for 70 hk, som de fleste kører 
med i Danmark”.

Glatførebekæmpelse 
i andre nordiske 
lande
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Snerydning bliver hurtigt til en 
millionindustri, når de første store 
snestorme rammer Danmark i løbet 
af vinteren. Desværre betaler miljøet 
en stor pris for brugen af de effek-
tive tømidler, der skader plantelivet, 
grundvandet og økosystemet. Og de 
benzindrevne snerydningsmaskiner 
gør også deres til at belaste miljøet 
yderligere med udledning af CO2 osv.  
Heldigvis har moderne teknologi og 
viden gjort det muligt at sætte 
miljøvenlig snerydning på pro-
grammet uden svære meromkost-
ninger. Og i dette afsnit vil vi derfor 
gennemgå nogle af mulighederne for 
at udføre mere miljøvenlig 
glatførebekæmpelse.

Miljøvenlig 
snerydning

4 O
perationelle overvejelser
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Avanceret måleudstyr 
skåner miljøet

For at få den mest miljøvenlige snerydning, er det 
nødvendigt at tage det mest moderne udstyr i brug, 
f. eks i form af GPS-styrede saltspredere og nye, 
miljøvenlige tømidler. Sådanne tiltag gør det 
nemmere at vælge det helt rette tømiddel og den 
rette dosering, for at klare en given opgave.

Snevagten har f. eks, som en af de eneste private 
udbydere af snerydning og saltning, udstyret alle 
saltspredere med digitale måleenheder, som hele 
tiden viser det eksakte forbrug af gram salt per 
kvadratmeter. På de store maskiner er der også 
monteret kameraer, som viser mængden af salt, der 
sendes gennem saltsprederen. Det giver chaufførerne 
mulighed for at øge eller mindske doseringen efter de 
aktuelle forhold.

Afgørende er imidlertid, at styringen fra hovedkon-
toret sker med sikker hånd på baggrund af stor 
erfaring og knowhow. I sidste ende er det nemlig 
hovedkontorets ansvar, at der benyttes den mest hen-
sigtsmæssige og miljøvenlige snerydningsmetode til 
at håndtere den enkelte situation. Det kan f. eks være 
ift. at bruge de rette maskiner, så man ikke sender 
store benzindrevne køretøjer ud til en opgave, hvor 
det bedre kan betale sig at bruge mindre og mere 
miljøvenlige maskiner eller måske endda håndkraft.
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Det er naturligvis helt afgørende, at chaufførerne af sneplovene er uddannede 
udi kunsten at vurdere, hvor meget salt, der skal bruges for at løse den enkelte 
opgave tilfredsstillende. 

Enhver leverandør af snerydning og saltning bør derfor uddanne og træne sine 
medarbejdere med det mål at øge miljøbevidstheden og -engagementet. 
På den måde har de bedre muligheder for at udføre et miljørigtigt stykke ar-
bejde, hvor der altid saltes på det mest miljørigtige og økonomisk besparende 
niveau.

Uddannelse sikrer miljøbevidst 
glatførebekæmpelse

4 O
perationelle overvejelser
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I øjeblikket kan man få nyere snerydningsmaskiner 
med dieselpartikelfiltre og commonrail motorer, som 
er 8-10 % dyrere end almindelige maskiner. 
Det er imidlertid maksimalt 5 % af alle 
snerydningsmaskiner på de danske landeveje der 
har disse miljørigtige tiltag, estimerer Benny Sven-
ningsen. 
“Der skal defineres regler for CO2 emission og par-
tikeludledning, hvis der skal ske noget,” siger Sven-
ningsen. Han påpeger desuden, at alt for mange 
billige leverandører vælger maskiner uden indbygget 
saltudlægning. Dermed bliver der spredt uforholds-
mæssigt meget salt til stor skade for miljøet - især 
hvis kommunerne leverer salt.

“Problemet udspringer af, at efterspørgslen efter 
nyere teknologi på det private marked er meget lav 
som følge af en række milde vintre”, siger Sven-
ningsen og uddyber: “Vejdirektoratet er meget langt 
fremme ift. saltning, og tester og forsker i at reducere 
saltforbruget. Men private aktører kigger typisk ikke 
på løsninger, der er fornuftige eller besparende i det 
lange løb. I stedet søger de her og nu løsninger, og 
skader miljøet med et stort saltforbrug og tom kørsel.”

Snerydning er en for 
stor belastning 
for miljøet
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Ifølge Svenningsen skal der komme krav om 
omlægning til mere miljørigtige maskiner og 
saltudlæggere fra politisk side, hvis branchen skal 
trækkes i en mere miljørigtig retning. “Forbruget af salt 
er helt ude af proportioner, og skal kunne kontrolleres 
og dokumenteres. Derudover skal der være dokumen-
tation for brug af stål- og gummiskær, så levetiden kan 
forlænges”, siger Svenningsen og fortsætter: “Hvis der 
bliver taget initiativ til sådanne tiltag fra politisk side, 
bliver det uden tvivl hurtigt etableret på det private 
marked”.

4 O
perationelle overvejelser
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Det er en velkendt antagelse, at det er mennesker, der er skyld i de globale 
opvarmning, og det er der såmænd god belæg for: FN’s klimapanel har nemlig 
konkluderet, at det er afbrændingen af fossile brændstoffer, der bærer den 
tungeste del af skylden for de stigende mængder af drivhusgasser i atmos-
færen. Derudover er ikke færre end 99 % af alle klimaforskere enige om, at det 
er de høje koncentrationer af drivhusgasser, der får den globale temperatur til 
at stige (se bl.a. faktaboks). 

Ifølge den seneste rapport fra FN’s klimapanel er atmosfærens indhold af 
drivhusgasserne N2O (lattergas), CH4 (metan) og CO2 (kuldioxid) steget med 
hhv. 20, 150 og 40 procent siden industrialiseringen. Derfor er det afgørende, 
at også snerydningsbranchen løfter sin del af ansvaret for at reducere udslip-
pet af drivhusgasser.

Moderne maskiner skal 
reducere udslippet af 
drivhusgasser

4 O
perationelle overvejelser
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Drivhusgasser og global opvarmning
Drivhusgasser har fået deres karakteristiske navn med god grund: de fungerer 
nemlig som et drivhus for vores klode. 

Drivhusgasserne medvirker til opvarmning af kloden ved at lægge sig som en 
dyne over jorden. De holder på varmen ved at sørge for, at den energi, som vi 
modtager fra solens stråler, bliver tilbageholdt i jordens atmosfære i stedet for 
at sive ud i verdensrummet igen.
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Det kræver et grundigt og professionelt forarbejde med 
udgangspunkt i grundig analyse af vejr- og vejforhold, hvis 
der skal tages størst muligt hensyn til arbejdsmiljøet og 
omgivelserne. Det kan f. eks være i forhold til prioritering af 
midlerne, så man eksempelvis benytter dyrere, men mere 
miljøvenlige tømidler som CMA eller Kaliumformiat i byzoner, 
hvor der er grønne arealer og beplantning i nærheden. Vejsalt 
kan i stedet (med stor økonomisk fordel) benyttes til veje og 
strækninger, hvor det ikke udgør nogen belastning for den 
omkringliggende vegetation.

Miljøvenlig brug af 
tømidler

TIl højre kan du 
se de forskellige 
glatførebekæm-
pelsesmetoders 
miljøpåvirkning
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Det kommer i naturlig forlængelse af kapitlet om miljøvenlige snerydning at 
diskutere nogle af de økonomiske aspekter, der knytter sig til enhver professio-
nel glatførebekæmpelse. Som det er blevet nævnt flere gange i denne hånd-
bog, er der nemlig én altoverskyggende grund til, at salt (skønt miljøskadeligt) 
er det foretrukne og oftest anvendte tømiddel: Det er ganske enkelt langt 
billigere end alle andre tømidler.

Leverandøren går som udgangspunkt ud fra, at kunden ønsker at betale den 
lavest mulige pris for ydelsen; det er nemlig ofte prisen der viser sig være det 
afgørende konkurrenceparameter indenfor snerydningsbranchen (se kapitlet 
om serviceniveauer). 

Økonomiske 
overvejelser

90



Derfor er det op til den enkelte kunde at informere leverandøren om, at ved-
kommende er villig til at investere en smule ekstra i en mere miljøvenlig 
snerydningsaftale. Leverandøren er dog ikke uden ansvar og bør altid søge at 
gøre opmærksom på de miljømæssige fordele ved en (eventuelt dyrere) aftale. 
I kapitlet om snerydning og saltning giver vi priseksempler på snerydning med 
brug af mere miljøvenlige tømidler end salt og helt andre snerydningsmetoder. 

Ovenstående afføder desuden en ganske interessant etisk diskussion om, 
hvorvidt det er kunden eller leverandøren, der har ansvar for, at snerydningen 
foregår på den mest miljøvenlige måde (du kan læse vores analyse af dette 
etiske spørgsmål i kapitlet om serviceniveauer).

Christoffer Gade
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Det er arbejdets omfang, der er det vigtigste parameter, når man beregner 
prisen på en snerydning. Arbejdsløn og maskiner tegner sig for de primære 
omkostninger for større virksomheder og kommuner. 

Derudover spiller logistik (ift. at få maskinerne ud til kundens arealer) også ind 
på den samlede pris. Det kan f. eks være problematisk, hvis kunden bor langt

Udregning af prisen 
for arbejdet

Mange parametre 
spiller ind i 
udregningen af 
prisen
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væk eller på et svært tilgængeligt sted. Dette problem er dog størst for mindre 
snerydningsvirksomheder, eftersom større, landsdækkende virksomheder 
typisk har afdelinger overalt i landet eller samarbejdspartnere, der kan rykke 
ud til udkantsområder.

Alle sådanne aspekter spiller ind på den samlede pris, leverandøren kan tilbyde 
- uanset om der er tale om en fastprisaftale eller en pris-per-gang-aftale. 
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Tid er penge, når det kommer til de 
fleste serviceydelser - og sneryd-
ning er ingen undtagelse. Tiden 
afhænger af valg af maskine, og 
derfor er det afgørende, at der bliver 
brugt det rette materiel til at løse 
den givne situation. Kan arbejdet f. 
eks bedst løses med mindre maski-
ner for at rydde fortove, cykelstier, 
indkørsler o.l., eller er det nødven-
digt at tage større maskiner i brug 
for at løse opgaven? 

Sådanne overvejelser bunder 
primært i erfaring og knowhow. 
Derfor er det ofte en fordel at vælge 
en udbyder af snerydning, der har 
mange års erfaring i branchen. På 

den måde er man sikret den sneryd-
ningsaftale, der er billigst i det lange 
løb. Det er jo f. eks ingen nytte til, 
hvis en leverandør har underbudt 
en opgave med et tilbud, som han 
efterfølgende ikke er i stand til 
at honorere, når det kommer til 
stykket. I så fald ender begge parter 
blot med en ærgerlig situation, hvor 
leverandøren måske går konkurs, og 
kunden ikke modtager den ydelse, 
vedkommende har betalt for.

At lave en økonomisk gunstig aftale 
for begge parter handler også om 
at overveje besparelser, der ligger 
implicit i aftalen med snerydnings-
firmaet. Rykker snerydningsfirmaet 

Erfaring og knowhow 
har afgørende 
betydning
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f. eks ud om natten, så du undgår 
tabt indtjening som følge af, at 
dine medarbejdere ellers kom-
mer for sent om morgenen eller 
dine kunder ikke kan komme til 
en parkeringsplads? Har firmaet 
døgnservice, så du altid kan komme 
i kontakt med dem, hvis du har brug 
for hjælp? Har firmaet knowhow og 
bemanding til at sikre den rette pri-
oritering af køretøjernes udrykning, 
så de vigtigste områder ryddes 
først? Er der mulighed for fleksible 
betalingsbetingelser og en skræd-
dersyet aftale, så du kun modtager 
de ydelser, du rent faktisk har behov 
for? 

Billigst kan hurtigt blive dyrest, 
hvis kunden ikke gør sig sådanne 
overvejelser, før vedkommende 
indgår en aftale med et sneryd-
ningsfirma. Det er imidlertid en ret 
udbredt fejl, blandt såvel kunder og 
leverandører, at lægge for stor vægt 
på den aktuelle pris på ydelsen 
uden at skænke de bagvedliggen-
de services en tanke. Som vi også 
tidligere nævner i nogle af de andre 
kapitler, er branchen derfor præget 
af en ringe kvalitet (desværre), 
hvilket ofte kommer til at give 
økonomisk bagslag for begge 
parter. Og hvad værre er, at også 
miljøet kommer til at betale prisen 
for denne prioritering.  
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Prisoverslag og 
udarbejdelse af tilbud

Som leverandør er det vigtigt at 
kunne give kunden et hurtigt pris-
overslag på ydelsen. Et 
prisoverslag skaber nemlig tryghed 
for kunden og vidner 
om erfaring og knowhow 
fra leverandørens side. Prisover-
slaget kan relativt hurtigt beregnes 
med udgangspunkt i 3 faktorer 
(den endelige pris skal naturligvis 
fastlægges med udgangspunkt 
i flere faktorer som diskuteres 
over telefon eller ved et eventuelt 
møde): Areal, vejlængde og for-
tovslængde. 

Den erfarne leverandør har 
en stor viden om at håndtere 
de forskellige vejtyper osv., og ved 
derfor nogenlunde, hvor meget 
mandskab og materiel der skal 
sendes ud, hvis han oplyses 
om disse 3 forhold. En anden 
stor fordel ved prisoverslaget er 
desuden, at det giver begge parter 
et udmærket udgangspunkt for 
videre forhandlinger
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ALLE har brug for snerydning og saltning, hvis det 
bliver en snefuld vinter. Det er hovedreglen inden for 
snerydningsbranchen, og derfor kræver det et lille 
afsnit for sig at diskutere, hvilken arbejdsform der er 
mest hensigtsmæssig ift. den enkelte situation. 

Fordeling / 
prioritering 
af ressourcer
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Brug af håndkraft
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Brug af håndkraft
Det 

er 
typisk mindre 

opgaver for privat-
kunder, f.eks. pensionister eller 

personer, der ikke har tid til at klare 
den lovpligtige snerydning og saltning selv, der 

udføres med håndkraft. Erfaringen viser, at det er mest 
effektivt at bruge håndkraft, når der er tale om snerydning af 

mindre fortovs-stykker, opgange og små indkørsler eller gangstier. 
Mindre gårdarealer, hvor det er svært at komme til med maskiner, kan 

også med fordel ryddes med håndkraft. 

Opgaver med håndkraft undgås helst af enhver større leverandør af 
snerydning og saltning, der i forvejen allerede har materiel til større 

opgaver. Det skyldes naturligvis, at det er den mindst effektive arbejds-
form. Mængden af sne der kan ryddes pr. tidsenhed er temmelig lille 

og kræver derfor meget mandskabstid.
Arbejdsformen har dog også nogle indlysende fordele ift. miljø 

og økonomi. Arbejdstiden, og naturligvis den mængde salt 
der spredes, er f. eks de eneste udgiftsposter for le-

verandøren, og miljøet belastes ikke i samme 
grad. Også logistikken bliver væsentlig 

nemmere at håndtere, fordi der 
ikke skal transporteres 

store maskiner ud 
til kunden.
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Større opgaver, som f. eks rydning af større fortovsarealer, gårde osv., kræver, 
at mindre snerydningsmaskiner, f. eks fejemaskiner og sneslynger, bliver taget 
i brug, mens større parkeringspladser og veje kræver brug af de store sne-
plove, der både klarer saltning og snerydning i samme ombæring. 
Fordelene ved operationer med (i særdeleshed de store) maskiner 
er naturligvis, at de er enormt kosteffektive og ikke kræver ret meget 
mandskabskraft. Ulempen, særligt for mindre leverandører, er, at der kan 
være logistiske problemer ved at få de store maskiner ud til 
pladsen o.l. Derudover er der naturligvis udgifter til 
drift og slid, som skal tages i
betragtning. 

Brug af maskiner
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Prioritering af opgaver

103

Der foregår en meget streng prioritering inde på hovedkontoret, hvis der er 
stor efterspørgsel på snerydning og saltning - det siger næsten sig selv. Le-
verandøren har nemlig klare incitamenter til at prioritere virksomhedsejeren, 

der skal have ryddet sin parkeringsplads, frem for 
pensionisten der skal have ryddet sin opgang 

og sit fortov. 

Det skyldes naturligvis, at snerydnings-
firmaet prioriterer den aftale, der giver 

mulighed for den største indtjening. Og 
eftersom håndrydningen er en langt 

mere ineffektiv arbejdsform, vil sneryd-
ningsfirmaet naturligvis prioritere den 

store opgave. Komplikationer og 
overvejelser vedr. dette gennemgår 

vi nærmere i kapitlet om 
serviceniveauer.



Komplicerede 
forhold og 
specialopgaver
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Det er bestemt ikke alle snerydningsopgaver, der er lige ud ad landevejen. 
Særlige omstændigheder kræver (naturligvis) helt særlig udrykning med brug 
af specielt materiel og særligt uddannet mandskab. 
Igen må vi påpege, at det kræver en stor erfaring og et stort knowhow at vide, 
hvordan man håndterer komplicerede opgaver. Det kan f. eks være opgaver 
som snerydning af skoler og institutioner, hvor der skal tages hensyn til 
eksempelvis legepladser, der skal være sikre for børnene, fodboldbaner som 
børnene ikke må glide og falde på, beplantning i nærheden osv. Sådanne op-
gaver kræver et stort knowhow fra leverandørens side ift. at bruge de korrekte 
tømidler og snerydningsmetoder.
I dette afsnit kan du læse om nogle andre tilfælde der kræver særlig bevågen-
hed, forhold eller hurtig udrykning.
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Sort is

Når temperaturen ligger og svinger omkring frysepunktet (populært kaldet nul-
gradersvejr), hvad den ofte gør i de milde danske vintre, får vi usynlige isdan-
nelser på vejbanen kaldet sort is. 

Sort is opstår, når sne og is smelter i dagtimerne, fordi temperaturen er over 
frysepunktet. Det får smeltevandet til at strømme over vejbanen, hvor det skyl-
ler det spredte vejsalt, grus og andet snavs væk. Om natten, når temperaturen 
er under frysepunktet, fryser smeltevandet atter til is på vejbanen. Isdannelsen 
bliver så klar og gennemsigtig, at man kan se asfalten igennem (heraf navnet 
‘sort is’). Derfor er sort is noget af det farligste glatføre, da trafikanterne ikke 
kan se, hvor der er glat, og hvor der er tørt. 
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Det er som regel præventiv saltning, før problemet overhovedet opstår, der er 
den bedste løsning til at håndtere sort is. Her er det dog vigtigt at bemærke, at 
det skal indgå i aftalen med leverandøren, at denne har frihed til at rykke ud, 
når som helst, f.eks. hvis der løber varsel om dannelse af sort is ind i løbet af 
natten, hvis han skal være i stand til at salte præventivt. 

Med den nuværende teknologi er det svært at gøre ret meget ved ‘sort is’, hvis 
man ikke har mulighed for at salte eller sprede grus hver eneste dag. Varme-
kabler i vejene, som vi nævner i afsnittet termisk glatførebekæmpelse i kapitlet 
Snerydning og saltning, kunne dog være en effektiv måde at forebygge sort is 
og glatte veje på steder, hvor det ikke er muligt at snerydde og salte hver dag. 

HVAD ER DEN 
BEDSTE LØSNING 

MOD SORT IS?
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Det er relativt sjældent, man ser tage på boliger brase sammen som følge af 
store mængder sne, men det ses af og til på eksempelvis store landbrugsbyg-
ninger, skure, garager o.l.  

Det er primært bygninger med et fladt tag, der er i farezonen (hvis taget har en 
hældning, glider sneen ned af sig selv). Disse bygninger skal man holde godt 
øje med, hvis det pludselig sner kraftigt. Og hvis man er det mindste bekymret 
for sit tag, synes det knirker etc., handler det om hurtigst muligt at kontakte et 
professionelt snerydningsfirma, der har det rette udstyr til at rydde taget for 
sne uden fare for kollaps. Udstyret kan f. eks være i form af stilladser, da det 
er farligt at bruge stiger om vinteren, og naturligvis sikkerhedsliner, så medar-
bejderen ikke risikerer at komme til skade, hvis han glider, eller taget kollapser. 
  
Det er imidlertid en udbredt misforståelse, at de farlige situationer med risiko 
for snekollaps opstår, fordi tøsne er tungere end almindelig sne - det er nemlig 
ikke korrekt (se faktaboks).

Sne på taget og 
snekollaps
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LÆS 
AFSNITTETS 
KONKLUSION

De fleste kan nikke genkendende til, at sne 
bliver tungere, når det er tøvejr, men det er 
faktisk ikke helt korrekt. I virkeligheden er 
det sneen, der ændrer massefylde, når den 
tør, udtaler meteorologisk ekspert fra DMI, 
Lone Seir Carstensen, til Videnskab.dk.
Når det er tøvejr, falder sneen nemlig sam-
men. Det er derfor ikke decideret sneen, der 
stiger i vægt - der bliver blot mere af den på 
den samme plads. Derudover kan tøsne op-
tage og fastholde vand (ligesom en svamp), 
fordi den er porøs, hvilket er med til at øge 
massefylden. 
Kilde: Videnskab.dk

Hvorfor er tøsne så tungt? 

VEND
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Det er prognoser og målinger, herunder den danske glatføremodel, der danner 
grundlag for enhver professionel glatførebekæmpelse. 

Prognoser fra DMI forudser, at vejrforholdene bliver mere ekstreme i Danmark 
i fremtiden. Dette vil bl.a. komme til udtryk i form af større nedbørsmængder 
om vinteren, der øger risikoen for glatføre. Derfor kan det godt betale sig for 
snerydningsvirksomheder at investere i udvikling af mere effektive og 
bæredygtige metoder til glatførebekæmpelse. 

Ovenstående går fint i tråd med de stadigt større krav, der stilles til den 
bæredygtige glatførebekæmpelse i fremtiden. Disse krav kommer af såvel 
en forventning om større efterspørgsel på snerydning i fremtiden som af 
de øjeblikkelige (og fremtidige) klimaudfordringer. Det er dog ikke kun le-
verandørerne af snerydning, der har ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling 
af snerydningsbranchen. Også kunderne må bære et ansvar for at prioritere de 
virksomheder, der sætter miljøvenlig og bæredygtig glatførebekæmpelse højt.

Sidst, men ikke mindst, er et stort knowhow indenfor snerydningsbranchen 
fuldstændig afgørende for snerydningsleverandørens evne til at levere den 
bedste og mest bæredygtige glatførebekæmpelse til prisen. Dette gælder også 
ift. at håndtere særlige situationer og omstændigheder.

Konklusion på 
afsnittet om 
operationelle  
overvejelser
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• vejret.tv2.dk/artikel/id-33479525.html
• borger.dk/Sider/Vejene-i-snevejr.aspx
• retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167290
• si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20

tal/49_2010.aspx
• information.dk/52245
• skyhost.dk/
• fyens.dk/indland/Pensionister-kollektivt-snydt-af-snefuskere/ar-

tikel/1737465
• politiken.dk/indland/ECE1129076/snerydning-i-kastrup-koster-en-million-

om-dagen/
• bolius.dk/grus-salt-og-andre-toemidler-mod-sne-og-is-17006/
• ing.dk/galleri/her-er-de-bedste-teknologier-til-fjerne-og-sne-114975#5
• scientificjournals.org/journals2009/articles/1424.pdf
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• ing.dk/artikel/ny-type-vejsalt-smelter-isen-nedefra-og-skaner-
traeerne-105360

• edition.cnn.com/2011/TECH/innovation/01/19/smart.roads/
• pentairthermal.dk/application/for-commercial-and-residential-facilities/

snow-melting-ramps-and-access-ways/
• moderneenergi.dk/side.asp?Id=108574
• sustainableamerica.org/
• ipcc.ch/report/ar5/wg1/
• snevagten.dk
• dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2012/skyggeopmaaling-forbedrer-glatfoer-

emodellen/
• dmi.dk/laer-om/temaer/vejr/glatfoere/glatfoeremodellen/
• Interview med Svenningsen
• Fotos: Jens Nilausen (jnilausen@gmail.com) 
• Grafisk opsætning: Marcelo Plata (mp@marce.dk)
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