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Vejledning: Vejstatus og vedligehold af veje og stier med mere 
 
Silkeborg Kommune har med vedtagelse af lokalplan nr. 13-006 ønsket at 

 
• Skabe et varieret boligområde med et højt naturindhold, hvor bebyggelsen er tilpasset 

terrænet. 
• Sikre at der integreres miljø- og klimahensyn i området og give mulighed for afprøvning 

af forskellige bæredygtige tiltag. 
• Sikre at regnvand håndteres indenfor lokalplanområdet, så Nebel Bæk ikke belastes 

med overfladevand fra det nye boligområde.  
• Sikre at regnvand håndteres i synlige regnvandsanlæg, så det bidrager til områdets 

rekreative værdi. 
 

Silkeborg Kommune skal vedligeholde de offentlige veje og stier, og grundejerforeningen skal 
vedligeholde de private fællesveje og eventuelle private stier, som måtte opstå/blive anlagt på 
de grønne områder, som grundejerforeningen vedligeholder. Vejenes og stiernes status 
fremgår af kort på sidste side 
 
Vedligeholdelse af de private fællesveje og offentlige veje består i følgende: 
 
Faste belægninger 
 

Området er udlagt med flere forskellige typer af belægning.  
 

• Hvidkløver (stamvej), Hvidkløver sidevej 2, vaskepladser og Tusindfryd st. 0-434 er 
opbygget på traditionel vis afsluttet med varmblandet slidlag. Det samme gælder for 
alle offentlige stier.  

• Hvidkløver, sidevej 1 bliver udlagt med permeable belægningssten. 
• Hvidkløver, sidevej 3 bliver udlagt med TTE kassetter med henholdsvis belægningssten 

og græs. 
• Tusindfryd, sidevej A bliver udlagt med drænasfalt. 
• Tusindfryd st. 434-590 bliver udlagt med åbent slidlag og drænasfalt i en bredde af 

1,2m i begge sider af vejen. 
 

Nuværende erfaringer fra producenterne danner grundlag for nedenstående.  
 
Hvor Beskrivelse 
Hvidkløver, sidevej 1 Skal efterfyldes med fugemateriale hvert år. Det 

skal ske i august/september.  
 
Sten der er blevet ødelagt ved uhensigtsmæssig 
brug, udskiftes ved behov. 
 

Hvidkløver, sidevej 3 Skal efterfyldes med fugemateriale hvert år. Det 
skal ske i august/september.  
 
Sten der er blevet ødelagt ved uhensigtsmæssig 
brug, udskiftes ved behov. 
 

Tusindfryd st. 434-590, samt Tusindfryd 
sidevej A 

Da bitumenhinden med tiden forsvinder ved 
spuling/sugning, skal der foretages forsegling 
hvert 5. år. 
 

Hvidkløver (stamvej), Hvidkløver sidevej 
2, Tusindfryd st. 0-434, vaskepladser og 
stier 

Normal vedligeholdelse.  
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Fejning på veje med permeabel belægning 
 

Områder Frekvens for renholdelse 
Veje med permeabel belægning 
Hvidkløver, sidevej 1 og 3 

Spuling med højtryksvogn og fejning med sug: 
 
Der skal spules 1 gang om året og fejes med 
sug umiddelbart efter. Herefter skal fugerne 
fyldes med nyt fugemateriale. 
 
Når der er fejet må der ikke være løst snavs, 
jord, grus, mindre affald og let affald nogen 
steder. 
 

Veje med permeabel belægning 
Tusindfryd, st. 434-590 og Tusindfryd 
sidevej A 

Spuling med højtryksvogn og fejning med sug: 
 
Der skal spules 1 gang om året og fejes med 
sug umiddelbart efter. Herefter skal fugerne 
fyldes med nyt fugemateriale. 
 
Når der er fejet må der ikke være løst snavs, 
jord, grus, mindre affald og let affald nogen 
steder. 

 
Vintertjeneste 
 

Den kommunale vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse og snerydning på offentlige veje 
og stier. Vintertjeneste udføres efter Silkeborg Kommunes vinterregulativ. Regulativet opdeler  
veje og stier i vinterklasser, fra 1-5. se kortudsnittet. 
 

 
 
Offentlige veje og stier i Gødvad Enge er klassificeret i henholdsvis vinterklasse 4 og 5, og 
vintertjenesten udføres for disse vinterklasser efter nedenstående princip. 
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Vintertjeneste udføres med vejsalt. Der må ikke bruges sand og grus til vinterbekæmpelse da 
det vil ødelægge funktionen af de permeable belægninger. 
 
På de veje og stier, hvor grundejerforeningen skal stå for vintertjenesten gælder samme 
regler, som på de offentlige veje. 
  
Vaskepladser  
 

Grundejerforeningen skal vedligeholde de vaskepladser, som fremgår af vedhæftet rids, samt 
afholde udgifterne til evt. forbrug af vand i reservetankene.  
 
For at kunne vaske biler så bæredygtigt som muligt, er der etableret en vaskeplads ved 
Hvidkløver og en ved Tusindfryd. Vaskepladserne har traditionelt belægning, som er afsluttet 
med varmblandet slidlag. Der bruges regnvand, som er opsamlet i en tank, og det pumpes 
mekanisk med en håndpumpe. Brugt vand fra vaskepladserne nedsives omkring den enkelte 
vaskeplads og bliver renset i samme proces. Er der ikke nok regnvand, er der en reservetank, 
som kan fyldes med vand fra Silkeborg Forsyning. 
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